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Semente do Amanhã 

Gonzaguinha 
 

Ontem um menino que brincava me falou 

que hoje é semente do amanhã... 

Para não ter medo que este tempo vai passar... 

Não se desespere não, nem pare de sonhar 

Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs... 

Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar! 

Fé na vida Fé no homem, fé no que virá! 

Nós podemos tudo, 

Nós podemos mais 

Vamos lá fazer o que será 

http://letras.mus.br/gonzaguinha/
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O Que É O Que É 

 

 

Eu fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! 

Viver e não ter a vergonha de ser feliz, 

Cantar,  

A beleza de ser um eterno aprendiz 

Eu sei 

Que a vida devia ser bem melhor e será, 

Mas isso não impede que eu repita: 

É bonita, é bonita e é bonita! 

E a vida? E a vida o que é, diga lá, meu irmão? 

Ela é a batida de um coração? 

Ela é uma doce ilusão? 

Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? 

Ela é alegria ou lamento? 

O que é? O que é, meu irmão? 

Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, 

É uma gota, é um tempo 

Que nem dá um segundo, 

Há quem fale que é um divino mistério profundo, 

É o sopro do criador numa atitude repleta de amor. 

Você diz que é luta e prazer, 

Ele diz que a vida é viver, 

Ela diz que melhor é morrer 

Pois amada não é, e o verbo é sofrer. 

Eu só sei que confio na moça 

E na moça eu ponho a força da fé, 

Somos nós que fazemos a vida 

Como der, ou puder, ou quiser, 

Sempre desejada por mais que esteja errada, 

Ninguém quer a morte, só saúde e sorte, 

E, a pergunta roda e a cabeça agita. 

Fico com a pureza das respostas das crianças: 

É a vida! É bonita e é bonita! 

É a vida! É bonita e é bonita! 

 

Gonzaguinha 



 

 

RESUMO 

 

JESUS, Valdirene Gomes dos Santos de. Planejamento e Gestão da Formação Contínua 

do Projeto UCA: experiências vivenciadas no Tocantins. 2015. 338f. Tese (Doutorado em 

Educação: Currículo) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

A presente pesquisa tem o propósito de analisar a constituição das dinâmicas de planejamento 

e de gestão da formação contínua no Projeto UCA Tocantins (ocorrido de 2010 a 2013) com 

uso das TDIC. A abordagem da análise é qualitativa e se deu a partir da pesquisa documental, 

tendo como dados coletados as atas de reuniões presenciais e a distância, pautas de reuniões 

de trabalho e de encontros de formação, planificações, relatórios elaborados pelos 

participantes do Projeto e de pesquisas CNPq, produção científica elaborada a partir de dados 

e projetos desenvolvidos durante a formação e registros do ambiente virtual. Os documentos 

da formação foram organizados e agrupados em três eixos: 1º eixo - documentos oficiais; 2º 

eixo - documentos gerados no processo de formação; 3º eixo - registro dos formadores no 

processo de formação e na sua atuação na escola. A partir da análise foi possível identificar 

que o processo de formação ocorreu de forma dialógica, colaborativa e cooperativa, com o 

compartilhamento das produções, a reflexão e a depuração das ideias, a busca coletiva das 

soluções, o consenso, o repensar constante das ações, viabilizadas pelo uso das tecnologias 

digitais, possibilitou a circularidade das informações, da comunicação e das decisões coletivas 

entre os membros da rede. Esse movimento se constituiu de forma circular e ascendente 

potencializada pelo planejamento e a gestão da formação representado pela Espiral do 

Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto UCA Tocantins e se realiza a 

partir de um processo em espiral ascendente, onde há um crescimento individual e também 

coletivo dos participantes representado a partir da Espiral da Equipe de Formação em Rede do 

Projeto UCA Tocantins, sinalizando um processo de inovação a ser considerado para cursos 

de formação de professores com o uso das TDIC. A compreensão desses processos pode 

contribuir para que as ações de formação de educadores – que têm as tecnologias digitais 

como estruturante para a sua realização – potencializem a construção coletiva do 

conhecimento, a formação em rede, a permanência e o sucesso dos participantes bem como, 

promovam a integração das tecnologias ao currículo rumo à constituição de um Web currículo 

da formação. 

 Palavras-chave: Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC. 

Formação contínua em rede. Web currículo da formação. Inovação no currículo da formação. 

Planejamento e gestão do Projeto UCA. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

JESUS, Valdirene Gomes dos Santos de. Planning and Management of Continued 

Development of the UCA Project: Tocantins lived experience. 2015. 338f. Doctoral Thesis 

in Education: Curriculum - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2015. 

 

The present research aims to analyze how the planning and management dynamics was 

established in the continued formative process of the UCA Project Tocantins (from 2010 

through 2013) using ICDT. The approach used for the analysis is qualitative and drew from 

the documentary research, which was based on data collected from minutes of both on-site 

and online meetings, agendas of work meetings and formative encounters, plannings, reports 

produced by the participants of the project and of CNPq (Brazil) researches, scientific 

production using data and projects developed during the formative process, and logs of the 

virtual environment. The formative documents were organized and grouped in three axes: the 

first included the official documents; the second had documents generated in the formative 

process; and the third viewed the developers' logs both during the process and in their 

classroom practice. The analysis allowed us to learn that the formative process happened in a 

dialogic, collaborative and cooperative manner, with the sharing of productions, reflection 

and reviewing of ideas, the collective search for solutions, the consensus, and the constant re-

thinking of actions enabled by the use of digital technology for data circulation, 

communication and collective decisions among the network members. This movement was 

shaped in a circular and ascending manner which was potentialized by the planning and 

management of the formative process as represented by the Project's Spiral. This process is 

represented by an ascending spiral movement, in which both individual and collective growth 

are developed by the participants. Such process is represented by the Spiral of the Formative 

Team in the Network of the UCA Project Tocantins, suggesting an innovation process to be 

considered for teacher development courses using ICDT. By understanding these processes, 

we can contribute for actions in teacher development courses - which use digital technologies 

as a basis - to potentialize the collective construction of knowledge, the development in 

networks, the participants' continuity and success, and also to promote technology integration 

with the curriculum heading towards the constitution of a formative web curriculum.  

 Key words: Information and Communication Digital Technology - ICDT Continued 

education on networks. Formative web curriculum. Innovation in the formative curriculum. 

Planning and Management of the UCA Project. 
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INTRODUÇÃO 

Caminhos vivenciados: da colcha de retalhos à rede 

 

A tese constitui momento pessoal interessante para refletir sobre os porquês. É o 

momento de analisar a lógica existente no caminho que buscamos trilhar e construir nossa 

história pessoal e profissional ou um momento essencial para a tomada de rumo ou um 

retorno ao caminho feito para chegar até aqui. Para autores como Catani (2002), Souza (2004) 

e Nóvoa (2006), as vivências pessoais são referências para que possamos compreender as 

trajetórias de outros profissionais, sendo assim, ao analisar o nosso próprio percurso de vida 

pessoal e profissional, estamos compreendo processos de formação e aprendizagem de outros 

profissionais.   

Trazer a trajetória como referência para ajudar na compreensão dos problemas 

educacionais, pensando que o próprio percurso apresenta elementos de si, que possibilitam 

um diálogo entre o “ser” pessoal e o profissional, é um dos destaques apresentados por 

Goodson (2007a), nas reflexões sobre o currículo como narrativa. Para o autor, a 

aprendizagem narrativa ou o currículo como narrativa possibilita pelo menos três tipos de 

aprendizagens: aprender a ser um ser social em um determinado ambiente; aprender sobre si 

mesmo como pessoa e definir um projeto identitário; viver sem hábitos rotineiros, como 

sendo uma narrativa contínua de seu próprio currículo. 

Sendo assim, acredito ser relevante para o estudo da tese a análise da minha 

trajetória, pois os caminhos percorridos, vivenciados e que aqui são narrados, ajudam a 

compreender o projeto identitário ao qual fui assumindo no percurso da minha história, vão 

caracterizando os meandros da concepção de formação contínua que assumo da tese.  

Pretendo narrar elementos que considero significativos no transcorrer da minha 

história de vida; momentos que podem ajudar os leitores a compreender as abordagens, as 

escolhas que fiz na definição da temática e os sujeitos sociais que fazem parte da pesquisa, 

pois, enquanto profissional sou guiada por valores, paixões, engajamento, propósitos e 

missões, que conforme pontua Goodson (2007b), tratam de construções pessoais constituídas 

ao longo da vida. 

 Retomo a minha história de vida a partir das lembranças pessoais enquanto estou 

embalada pela música de Luiz Gonzaga. Na madrugada, acordada, entre sonhos e devaneios, 

penso sobre o caminho percorrido e porque estou aqui, em Arraias, cidade do Estado do 
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Tocantins, desde 2006 – cidade na qual resido por conta da minha atuação profissional, 

professora efetiva da Universidade Federal do Tocantins. Aqui, ouvindo e sentindo as músicas 

de Luiz Gonzaga (Asa Branca e A Volta da Asa Branca) rememorando, retomo minha 

trajetória e, ao mesmo tempo, minha identidade histórica, que me faz ser e estar hoje, em 

condição de ‘incompletude’ e de eterna ‘busca’. 

Acordo sonhando com Asa Branca e com ela assoma toda a sensibilidade e o sentido 

de família, de pertencimento que a música traz, pois, como filha de nordestino migrante, essa 

canção foi o hino ouvido por toda a infância, aos domingos pela manhã, em programas de 

rádio de Cultura Nordestina. Sempre observei que meu pai acompanhava esse programa e, ao 

ouvir a música Asa Branca, vertiam lágrimas de saudade de sua terra natal, à qual até hoje 

nunca retornou. 

O momento de tessitura da tese e a necessidade de, nessa circunstância introdutória, 

expressar o olhar da pesquisadora sobre sua trajetória, levaram-me a retomar os retalhos da 

minha história de vida. Quais retalhos são significativos por apresentar? Quais foram 

marcantes para a minha constituição enquanto sujeito? Os referenciais que utilizo como 

balizadores da minha ação como profissional estão relacionados com a minha formação 

profissional ou resultam da luta pessoal/profissional?  

Diante dessas indagações, passo a escolher partes do ‘tempo’, como retalhos, tecidos 

para formar a narrativa da minha trajetória, que irão ajudar na construção da ‘colcha’ de 

retalhos, que é a minha narrativa de vida e é também a própria tese.  

Olho para a minha trajetória e busco refletir com a ajuda de Almeida (2012) sobre 

como as relações estabelecidas pelo homem moderno podem levar o sujeito, que está em 

espaços diferentes, a criar um, entre vários lugares, sem cultivar uma afetividade ao espaço, 

para denominá-lo de lugar. Na perspectiva de compreender esse outro e a subjetividade do 

sujeito, a autora bebe na fenomenologia husserliana, tendo como referência Merleau-Ponty 

(2011, p. 42); para abordar o significado do percebido, recorre a Santos (2006), na abordagem 

sobre a relação homem-espaço-natureza; de Yi Fu Tuan (1980) considera a “topofilia” e 

“topofobia”, caminhando para a “topoapatia” (HANCIAU, 2005, p. 125). 

 Almeida (2012, p. 3) destaca que o geógrafo Yi Fu Tuan, no livro Topofilia (1980), 

“[...] cria os termos “topofilia” e “topofobia” para denominar a relação de afetividade positiva 

e negativa do homem com o espaço. O primeiro significa a afeição e o outro, a aversão pelo 

espaço” (ALMEIDA, 2012, p. 3). Em relação às contribuições de Hanciau (2005, p. 125) 

sobre a topo-apatia, “[...] indiferença do indivíduo em relação ao espaço”, utilizado para 
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explicar a situação do sujeito no entre-lugar, termo criado por Silviano Santiago na década de 

1970 e, quando pensamos isso no contexto atual, destacamos o caráter difuso com que as 

vertentes culturais multiplicam-se na sociedade contemporânea, ultrapassando as fronteiras, 

“fazendo do mundo uma formação de entre-lugares”, como menciona Almeida (2012, p. 4). 

Olho para os meus retalhos e vejo que a música de Luiz Gonzaga traz o sentido de 

completude, de pertencer a algo e a algum lugar. De estar ligada a um lugar de memória, de 

afetividade, que mistura esse ideário do sertanejo forte, migrante, que luta para sobreviver. Ao 

mesmo tempo, a terra em que nasci é representada na música de Almir Sater, como espaço de 

magia, sinuoso, aconchegante e de fartura. Sinto-me assim, uma eterna migrante, não entre- 

lugares, mas de muitos lugares com os quais estabeleço identidade, sentimento de 

pertencimento, de reencontro comigo e com meu ser, tornando-me, ao mesmo tempo, 

viajante, como bem canta Luiz Gonzaga (1953), em Vida de Viajante: 

Minha vida é andar, por este país  

Pra ver se, um dia, descanso feliz 

Guardando recordação, das terras onde passei 

Andando pelos sertões, dos amigos que lá deixei 

Mar e terra, inverno e verão  

Mostro um sorriso, mostro alegria, mas eu mesmo não 

E a saudade no coração.  

Sinto-me pertencer a cada lugar, tenho esse sentimento, entretanto, não nego que sou 

migrante. De qual tecido de retalho fui tecida? Sinto-me sempre um sujeito na incompletude, 

inacabado, cheia de vazios e, ao mesmo tempo, repleta de memórias, identidades dos vários 

lugares por onde passei.  

Nesse momento, preciso selecionar os retalhos que vão compor a tessitura da minha 

colcha, articulando-os de modo a demonstrar os meandros significativos na formação da 

minha identidade pessoal e profissional, ao mesmo tempo, aspectos que permitem entender os 

caminhos percorridos na construção da presente reflexão.  

A tese não é apenas resultado de uma reflexão teórico prática sobre os quatros anos 

de pesquisa, mas é uma reflexão sobre os caminhos percorridos, das escolhas políticas, 

ideológicas, e pelo compromisso social que trilhei no percurso da minha história. 

Sendo assim, o estudo sobre “Planejamento e gestão da formação contínua no Projeto 

UCA: experiências vivenciadas no Tocantins”, é um estudo sobre uma temática da qual 

grande parte da população está privada, por falta de recursos, por não ter acesso às 

Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC). Nesse contexto, o Projeto UCA 
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se constitui como política de inclusão digital e social de professores, gestores, alunos e 

comunidade escolar.  

Pensar sobre minha trajetória de vida é refletir sobre o processo de socialização, 

seres históricos produtores de história. A conjuntura histórica na qual iniciei o processo de 

alfabetização reflete a situação social, econômica, política e educacional da maioria da 

população brasileira, assim como dos sujeitos sociais participantes do Projeto UCA. Essa luta 

por “ser”, me faz lembrar a minha trajetória: décima terceira filha de uma família de 16 

irmãos, filha de migrantes nordestinos, pai analfabeto e mãe com a segunda série primária. 

Em busca da terra prometida, fugindo da seca do sertão, saíram de Pernambuco e foram para 

o interior do Mato Grosso do Sul, no Município de Anastácio, onde foi fundado o Pulador, 

uma colônia de nordestinos.  

A democratização do ensino nos possibilitou o acesso à educação; agora estamos na 

luta pela permanência e qualidade social da educação, o que é um desafio, assim como é para 

maioria dos brasileiros, ter acesso e a garantia do direito a uma educação com qualidade 

social. Para mim, as lutas começam no interior das famílias, na busca de superar as 

desigualdades existentes, sobretudo nas questões de gênero. Ambiguidade que vivi, pois ao 

mesmo tempo que meu pai repetia que o único legado ou herança possível para um pai que 

cuidava de 16 filhos, era o estudo – “O estudo é tudo o que posso lhes dar; ninguém toma, 

ninguém rouba” (Fala de M J. S) –, como patriarca e bom sertanejo, o seu “machismo” foi 

sempre uma barreira a ser quebrada. A continuidade da educação só era possível na cidade, 

realidade ainda hoje comum em muitos dos municípios deste “esplêndido país” já que, no 

campo, não havia escolas com educação formal além do primeiro ciclo do ensino 

fundamental. Apesar das divergências, consegui realizar a gestão dos conflitos e convencer 

meus pais de que a educação é um direito de todo cidadão, e eu, enquanto mulher, também 

possuía o mesmo direito que os meus irmãos homens. 

A educação sempre foi um desafio e uma luta que enfrentei com garra, pois sempre 

imaginei outras possibilidades de vida além das ofertadas na minha região: tirar os estudos 

primários e esperar o casamento para constituir sua família. Sonhava que estudando teria 

como construir outras possibilidades, me formar, ter uma profissão, um trabalho e ser/ter 

independência para definir os rumos da minha própria vida.  

As questões sociais e as lutas por ser mais (ser “alguém”) sempre me tocaram e foi 

assim que em 1990, época em que eu cursava a oitava série, tive a oportunidade de conhecer o 
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Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST)2. Eram 180 famílias despejadas que 

acamparam às margens da rodovia que corta a cidade de Anastácio. Atônita, eu observava 

aquela luta desigual, aqueles homens tão vulneráveis socialmente, pais de tantos filhos, que 

buscavam não fraquejar diante das injustiças e da exclusão social. Eles encontravam uma 

força para lutar por suas famílias que me deixou fascinada. Percebi que, apesar de não terem 

escolaridade, possuíam organização, formação política e consciência de sua cidadania, pois 

como aponta Arroyo (2003, p. 32): 

Os movimentos sociais articulam coletivos nas lutas pelas condições de produção da 

existência popular mais básica. Aí se descobrem e se aprendem como sujeitos de 

direitos. É importante constatar que enquanto o movimento operário e os 

movimentos sociais mais diversos apontaram nestas décadas essa matriz pedagógica, 

um setor do pensamento pedagógico progressista nos levava para relações mais 

ideológicas: o movimento cívico, a consciência crítica, os conteúdos críticos como 

matriz formadora do cidadão participativo.  

Esse encontro instigou-me a buscar compreender melhor os movimentos sociais, 

observando suas vivências, e refletindo sobre a minha história de vida, o que possibilitou a 

investigação e, de certa forma, impulsionou-me na escolha do curso de Licenciatura Plena em 

História, em 1994, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Aquidauana.  

Na Universidade tive oportunidade de aprimorar minha participação junto aos 

movimentos sociais e passei a atuar como voluntária da Comissão Pastoral da Terra - CPT3. 

Nesse contexto, sempre estive na busca por me fazer, e, como aponta Freire (1983, p. 3), “[o]s 

caminhos da libertação são os do oprimido que se liberta: ele não é coisa que se resgata, é 

                                                           
2 Um dos primeiros movimentos organizados no Brasil é o MST, que segundo Fernandes (1999), surge vinculado 

a Comissão Pastoral da Terra – CPT, depois adquire identidade própria. Para o autor, a gênese do movimento 

pode ser caracterizada na Canção de luta de Andreato/RS “A terra chama à luta”, que diz assim: “O movimento 

sem-terra nasceu da necessidade. Da vida que leva um povo que passa dificuldade. Seus princípios e 

fundamentos são a terra e seus problemas. Solo mal utilizado, espírito de um mau sistema [...]. Nos fecharam as 

vias legais, só nos restam os acampamentos. Resistir à polícia e às armas, conquistar novos assentamentos. Desta 

terra somos herdeiros, brasileiros de fibra e talento. Nós queremos um novo provir e suprir o país de alimento” 

(FERNANDES, 1999, p. 74). O MST é que vai ser referência para organização dos movimentos sociais no 

Brasil, entre os quais, destaca-se o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, que surge em 1997, 

organizado pelo MST, com o objetivo de lutar pela reforma urbana. A partir de então, surgiram outros 

movimentos que estão presentes nas cidades brasileiras, com o intuito de garantir os direitos sociais dos 

cidadãos. 
3  Segundo Poletto (1997, p. 29), a Comissão Pastoral da Terra (CPT),  surgiu em 1975, numa luta contra as 

práticas violentas que atingiam comunidades indígenas e posseiros da Amazônia, sob a perspectiva de efetivar os 

direitos cristãos e da própria Igreja Católica:  “A afirmação do direito igual de todos os seres humanos de ter 

dignidade respeitada, de ter igual direito à vida plena”. No Estado do Mato Grosso do Sul, ela foi constituída em 

1978, seu principal objetivo foi o de: “Colaborar para que o homem do campo faça parte integrante da sociedade 

e despertá-lo e apoiá-lo no esforço contínuo de unir os lavradores” (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 

1990, p. 2-15). Sendo assim, a CPT atuava junto aos trabalhadores na formação de grupos, de lideranças, num 

trabalho de conscientização/formação, partindo da realidade vivenciada pelos trabalhadores, no intuito de 

ampliar sua visão de mundo. A pesquisadora foi participante desse movimento e depois colaboradora de 1990 a 

1997. 
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sujeito que se deve autoconfigurar responsavelmente”. A minha inserção como sujeito social 

reflexivo permitiu-me sonhar com a pós-graduação buscando o caminho da academia para 

possibilitar o processo de autoconfiguração enquanto artesã da minha própria colcha de 

retalho, e, em 1999, ingressei no Programa de Mestrado em Educação, da Universidade 

Federal de São Carlos – UFSCar.  

O mestrado representou um momento significativo na ordenação do design da colcha 

de retalhos, momento em que estava me fazendo como pesquisadora e iniciei a produção da 

dissertação intitulada “Educação Rural em Mato Grosso do Sul: uma análise histórica” 

(JESUS, 2002), cujo objetivo foi a análise da educação rural sul-mato-grossense em uma 

perspectiva histórica, tendo como marco temporal, o processo de construção das propostas 

pedagógicas do Estado, da Comissão Pastoral da Terra e do MST.  

Ao me constituir pesquisadora principiante, percebi que o foco da minha pesquisa 

precisava ser o encontro da realidade de vida dos sujeitos sociais que possibilitaram perceber-

me enquanto sujeito. Esse momento foi muito fecundo e pude captar que todo o processo de 

formação é construído com base na batalha. A busca para “ser” perpassava pelas discussões 

de temas atualizados da educação, e nesse momento, tive contato e oportunidade de conviver 

com profissionais estudiosos que são referências nas produções sobre os fundamentos da 

educação, entre eles, minha orientadora, Marisa Bittar, que, como poucos profissionais nesse 

espaço tão seleto, abriu a oportunidade de orientar uma sonhadora que se propôs a 

compreender, analiticamente, a história da educação rural do Estado de Mato Grosso do Sul, 

tendo como recorte a constituição da proposta do Estado, do MST e da Comissão Pastoral da 

Terra. 

Ao terminar o mestrado, retornei ao Mato Grosso do Sul e passei a atuar como 

professora substituta da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul/UFMS, no campus de 

Aquidauana. Entretanto, em 2004, com aprovação do meu companheiro como professor 

efetivo da Universidade Federal do Tocantins, Câmpus de Araguaína, nossa família (eu, meu 

companheiro e nossas duas filhas) pegou a estrada e foi residir no Tocantins, onde passei a 

atuar como professora substituta até 2006. 

O ano de 2006 marca o momento de novo encontro, agora com a Educação a 

Distância (EaD), pois prestei concurso para professora efetiva da UFT, na vaga de EaD, para 

o Curso de Pedagogia do Câmpus de Arraias. Fui aprovada e com a minha família fui para 

Arraias. 
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O Câmpus de Arraias foi a vanguarda na introdução da UFT nos cursos em EaD, 

com a criação do curso de Licenciatura em Biologia (LIC-BIO), em parceria com o Consórcio 

Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), sendo para o 

Câmpus a primeira experiência de EaD e de utilização de Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA Moodle) como espaço de formação. 

As discussões e a implementação da EaD no Câmpus de Arraias foram efetivadas via 

Curso de Pedagogia, e isso se deu pelo fato de que seus professores assumiram as discussões 

de implementação da Biologia EaD, bem como, os cursos de especialização de Mídias na 

Educação e Escola de Gestores (ambos utilizando o AVA e-Proinfo) em parceria com o 

Ministério da Educação - MEC, via Secretaria de Educação a Distância-SEED.  

Ao assumir a vaga do concurso em 2006, passei a fazer parte da comissão de 

elaboração do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Pedagogia (em 2007 foi aprovado e 

entrou em vigor), pioneiro na UFT na promoção das discussões sobre o uso das tecnologias, 

inserindo na matriz curricular duas disciplinas desta área, sendo elas, EaD e Educação e 

Tecnologia. Destaca-se ainda que, o PPP do curso também previu a possibilidade de oferta do 

percentual de até 20% da carga horária do curso na modalidade semipresencial, conforme 

previsto na Portaria MEC 4.059, de 10 de dezembro de 2004. 

Até aqui, selecionei os retalhos que falam da minha trajetória, da luta que desenvolvi 

para estudar, do envolvimento social, da minha luta inicial como pesquisadora, para dar 

sentido e, ao mesmo tempo, compreender como as demandas sociais e educacionais se 

intercruzam no fazer pedagógico. E esse intercruzamento, de certo modo, caracteriza as fibras 

das quais foram constituídos os tecidos dos retalhos selecionados, no que se refere ao meu 

envolvimento profissional. 

A partir de agora vou selecionar os retalhos que apontam como fui me tornando 

professora, formadora de professores e, como essa trajetória contribuiu na formação da 

identidade profissional e possibilitou o envolvimento com o presente objeto de estudo, qual 

seja, o uso e a integração das TDIC no currículo escolar da educação básica. 

A trajetória profissional, molda a nossa identidade como pontua Nóvoa (2000, p. 16), 

para quem: “[...] a identidade é um lugar de lutas e conflitos, é um espaço da construção de 

maneiras de ser e de estar na profissão. Por isso, é mais adequado falar em processo 

identitário, realçando a mescla dinâmica que caracteriza a maneira como cada um se sente e 

se diz professor”. 
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Nesse momento, me sentia em processo de batalha, pois me questionava sobre como 

agregar a minha formação e toda trajetória de envolvimento social, com a nova demanda de 

atividade profissional. Indagava como atuar no Curso de Pedagogia, nas disciplinas de 

História da Educação Brasileira, Fundamentos e Metodologia do Ensino de História e 

Educação e Cultura Afro-brasileira, sem perder o foco da área que acabara de ingressar no 

curso, que é EaD, considerando que as discussões sobre o uso das tecnologias no currículo 

escolar representavam algo novo e desafiador para mim. 

Como as discussões sobre o uso das TDIC no contexto do Câmpus de Arraias eram 

recentes, e em processo de consolidação, pude me engajar no grupo de professores, iniciar os 

trabalhos e participar da estruturação do Núcleo de Aprendizagem Digital (NAD) no Câmpus, 

com o intuito principal de articular as atividades de estudos, pesquisa, ensino e extensão 

voltados para a difusão da produção de conhecimento sobre estratégias, metodologias, gestão 

e avaliação de conhecimentos sobre Currículo e as TDIC nos processos de ensino e 

aprendizagem. Esse momento representou um divisor de águas na reorganização da minha 

atuação profissional, pois, até a minha inserção no Curso de Pedagogia, não havia pensado em 

desenvolver estudos e atuar nos cursos de EaD, utilizando as TDIC na formação continuada 

de professores, potencializando a qualificação desses profissionais e promovendo a melhoria 

de sua qualidade de vida.  

Apesar do desafio de trabalhar com a educação mediada pelas tecnologias e 

considerar tudo isso inovador, observo que os sujeitos sociais que se utilizam desse processo 

formativo são aqueles descritos desde o início da narrativa. Mais claramente afirmo que, as 

políticas de inserção das tecnologias no currículo escolar e na formação de professores – em 

sentido mais amplo, encontram-se na maioria das vezes, voltadas para atender as lacunas 

deixadas no processo de formação e aos sujeitos socialmente e economicamente menos 

favorecidos, que estão em lugares e contextos históricos, nos quais as políticas públicas 

preconizadas por educação com qualidade e para todos, ainda precisam ser ‘plenamente’ 

democratizadas. Tal democratização é apontada por Kenski (2007, p. 1) ao mencionar que: 

A Educação a distância é a modalidade educacional que mais tem crescido nos 

últimos anos no Brasil. [...] Entre os anos de 2005 e 2006, o número de alunos 

matriculados em cursos a distância em instituições educacionais autorizadas cresceu 

54%. No ano de 2005 eram 504.204 alunos matriculados, em 2006 esse número 

cresceu para 778.458 alunos. O apoio do Ministério da Educação e a legislação 

brasileira, a partir da Lei 9394/96, tem gradativamente apresentado a EaD como 

forma viável de se alcançar o ideal democrático de educação para todos, em todos os 

tempos e em todos os lugares. 
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Para a autora, não se pode negar que essa modalidade de educação, seja ela inicial ou 

continuada, é para uma parcela significativa da população brasileira a única forma de garantir 

o acesso à formação, considerando as distâncias e as limitações concretas em que vivem esses 

sujeitos. Sendo assim, esta modalidade se constitui como oportunidade à população de 

atualização, assim como, de otimização de seus escassos tempos e de acesso a conteúdos 

diversos, valores, atitudes, à cultura geral; acesso que não teriam se não por esse meio. 

A respeito desses dados sobre a EaD, também é possível encontrar referências nos 

estudos de Almeida et al. (2012, p. 312), segundo os quais, nesse período, a maior parte dos 

cursos oferecidos nessa modalidade eram as licenciaturas, responsáveis por 45,8% do total de 

cursos EaD. A intensificação das licenciaturas EaD foi uma forma de garantir a 

implementação dos artigos 62 e 87 da LDB/96, do PNE 2001-2010 e do PNE aprovado em 

2014 que, em sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos, passaram a 

gerar metas de formação dos profissionais da educação em nível superior; e a modalidade a 

distância foi uma importante forma de garantir essa expansão ao processo de formação de 

professores para Educação Básica. 

Considerando os dados e pontuações apresentadas pelas autoras, entende-se que os 

mais variados programas e políticas de formação inicial e continuada foram disponibilizados 

pelo MEC – em parceria com diversas Universidades, na perspectiva de garantir a oferta de 

cursos de formação continuada aos profissionais da educação em exercício. Seguindo esses 

preceitos e indicativos de oferta e ampliação de vagas para formação, a UFT, via Câmpus de 

Arraias, implementou o Curso de Especialização em Gestão Escolar, em parceria com o 

Programa Nacional Escola de Gestores do MEC. O curso ofereceu 400 vagas para gestores 

das escolas públicas do Tocantins, distribuídos em dez polos no estado e utilizou a plataforma 

Moodle como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).  

Atuei na coordenação pedagógica na primeira edição do Curso de Especialização em 

Gestão Escolar em 2009-2010, numa parceria entre o MEC, a Secretaria Estadual de 

Educação (SEDUC), a União Nacional dos Dirigentes Municipais (Undime) e a UFT, e, na 

segunda edição, atuei na gestão administrativa. Ainda, ao final de 2009, foi elaborado e 

aprovado, via Colegiado de Pedagogia4, o Curso de Especialização em Coordenação Escolar, 

                                                           
4 Curso de Pedagogia - autores como Saviani (2011), Gatti e Barreto (2009), Libâneo e Pimenta (1999), Almeida 

et al. (2012), entre outros, apontam os dilemas da formação dos cursos de licenciaturas em termo geral e dos 

cursos de Pedagogia. Dentre os problemas observados destacam: os currículos não se voltam para as questões da 

prática profissional; a questão dos fundamentos metodológicos, a discussão sobre formas de se trabalhar em sala 

de aula; dicotomia entre modelos de formação de professores; apesar da LDB/1996 inserir a EAD como 

modalidade de educação formal, não ocorre a ressignificação das concepções de currículo e avaliação, nem o 

repensar sob as novas formas de ensinar e aprender na educação mediada pelas TIC. Além do paradoxo no 
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que faz parte do Programa Nacional Escola de Gestores, para atender a mais 400 

coordenadores escolares da rede pública de ensino do Tocantins, com os mesmos parceiros.   

No processo de desenvolvimento dos cursos de especialização, pude perceber as 

lacunas mencionadas por Kenski (2007, p. 5), ao descrever as múltiplas funções do professor 

de EaD. Como pontua a autora, essas práticas adquirem nomes específicos dependendo do 

projeto e do contexto, podendo ser chamadas de formador, conceptor, orientador, monitor, 

entre outros. Entretanto, observa-se que as funções são, geralmente, segmentadas e isoladas, 

em termos gerais e a prática do processo pedagógico é dividida entre: 

[...] os que pesquisam, selecionam e apresentam os conteúdos e temas a 

serem trabalhados em situação de ensino; os que planejam, selecionam e 

desenvolvem as estratégias e atividades a serem trabalhadas pelos alunos; os 

que acompanham os alunos e são responsáveis pelas interações, 

comunicações, respostas às dúvidas e encaminhamento das atividades; e os 

que organizam ou apenas monitoram as atividades presenciais entre outras. 

(KENSKI, 2007, p. 5). 

No desenvolvimento dos dois cursos de especialização, a inexperiência foi um 

desafio a ser superado, já que a equipe de formação (principalmente os profissionais da UFT, 

em sua maioria) não atuavam em cursos de formação midiatizados pelas tecnologias. Nesse 

sentido, precisou-se primeiramente analisar a dinâmica desses cursos e criar uma dinâmica de 

articulação dos conteúdos propostos com as especificidades do contexto, num curso já em 

processo de oferta aos educadores.  

Considerando que a equipe de produção dos conteúdos era de especialistas em 

gestão, formação e políticas públicas, todavia sem nenhuma experiência na produção de 

conteúdo para EaD, o enfretamento do “desconhecido” aconteceu com maior intensidade na 

primeira turma. Coube às equipes das universidades proponentes dos cursos, apropriarem-se 

dos conteúdos propostos, compreenderem as atividades e dar retorno sobre as incoerências 

existentes entre as propostas de atividades e as ferramentas utilizadas para sua realização, 

considerando que essa “sobre tarefa” aconteceu com o curso já em andamento. 

Em 2010, tendo em vista a experiência que vinha desenvolvendo junto ao Programa 

Escola de Gestores, fui convidada pela coordenadora do Projeto Um Computador por Aluno – 

UCA, para fazer parte da equipe de formação da UFT. O projeto UCA apresentou-se como 

                                                                                                                                                                                     
âmbito da formação docente oferecida pelos cursos de Pedagogia, professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental, que precisam dominar conhecimentos e metodologias de áreas diferentes e que não recebem esses 

conhecimentos na sua formação. 
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um projeto de relevância para a UFT, que se constitui como a IES Local 5responsável pela 

formação dos profissionais das escolas participantes do projeto e a possibilidade de consolidar 

uma equipe de pesquisadores para o projeto piloto que caminhava na perspectiva de se tornar 

política pública de educação. Esse foi um momento singular em minha formação ao compor 

uma equipe, que tinha como IES Global6 a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), responsável pelo processo de formação da IES Local e referência na produção de 

conhecimentos sobre TDIC na educação. Tal tema será aprofundado no terceiro Capítulo, que 

trata das “Ações de formação no cenário das escolas públicas brasileiras”. 

Fazer parte dessa equipe me impôs novos desafios, entre eles, o de pensar o uso das 

TDIC como elemento estruturante das ações didático-pedagógicas de professores e alunos em 

contextos diversos, tendo como referência o desenvolvimento de metodologias que 

proporcionem aprendizagens significativas, na produção de conhecimento e nos processos de 

ensino e de aprendizagem. Dessa forma, buscou-se consolidar esforços na constituição de um 

corpo docente qualificado na área já que, o Curso de Pedagogia, em Arraias, possuía somente 

dois doutores em Educação: Currículo e um na linha de pesquisa em Novas Tecnologias em 

Educação com foco nas TDIC. 

A minha inserção no Projeto UCA permitiu a imersão em novas práticas de uso da 

tecnologia e a possibilidade de dar continuidade à minha formação acadêmica7, aprofundando 

o estudo na área de Educação e Currículo, com foco nas Novas Tecnologias em Educação. 

Para tanto, o ingresso no doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, 

da PUC-SP foi de fundamental importância para consolidar não apenas os objetivos pessoais 

de me constituir como pesquisadora, professora e formadora de professores, mas também de 

participar de um grupo de trabalho que vem buscando, via qualificação de seus profissionais, 

consolidar-se como referência na produção de conhecimento, no desenvolvimento de 

metodologias e de pesquisas sobre as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - 

TDIC nos processos de ensino  e de aprendizagem e sua integração com o currículo.  

Na seleção dos retalhos e da tessitura da colcha, observo que o processo de 

constituição de uma professora/pesquisadora e formadora de professores, com foco no uso da 

TDIC no currículo escolar, faz suscitar algumas inquietudes e questionamentos: os projetos de 

formação continuada concebidos pelo governo, ou por pesquisadores das universidades 

                                                           
5 IES Local – Instituição de Ensino Superior Local, no Tocantins a UFT, responsável pela formação dos 

profissionais da  escola.  
6 IES Global – Instituição de Ensino Superior Global responsável para formação da IES Local e no Projeto UCA 

Tocantins a IES Global era PUC-SP. 
7 Licenciada em História (UFMS, 1997); Mestrado em Educação (UFSCar, 2002). 
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possibilitam a contextualização pelas equipes de formação? Essas propostas abrem 

possibilidades para que os profissionais em formação tragam suas experiências, seus saberes, 

suas práticas para refletirem e dialogarem no processo de formação? Essas propostas têm 

abertura para as vozes dos profissionais das escolas, de modo que o processo de capilarização8 

da formação ofereça condições para que eles se vejam como sujeitos, como autores que 

ressignificam sua prática pedagógica e o próprio currículo escolar, com o uso das TDIC? Tais 

inquietudes nos remetem a pensar a problemática da pesquisa. 

 

Contextualizando a problemática 

 

A investigação sobre o uso da tecnologia na educação iniciada na década de 1980, 

em âmbito nacional, ficou inicialmente centrada no papel do professor, em sua formação e no 

uso de softwares educacionais. Todavia, as reflexões sobre os mecanismos de planejamento e 

gestão para uso das tecnologias nos cursos de formação de professores da educação básica e 

na sua prática são questões ainda pouco exploradas.  

Nesse sentido, a problemática da pesquisa está inserida no campo do currículo, 

especificamente no tocante ao planejamento e gestão do curso de formação contínua para uso 

das tecnologias, inspirados na proposta de Formação Brasil, elaborada pelo Grupo de 

Formação e Acompanhamento e validado pelo GTUCA (Grupo de Trabalho Um Computador 

por Aluno) foi contextualizado no Tocantins.  

 O projeto UCA “[...] visa criar e socializar novas formas de utilização das 

tecnologias digitais nas escolas públicas brasileiras, para ampliar o processo de inclusão 

digital escolar e promover o uso pedagógico das tecnologias de informação e comunicação” 

(BRASIL, 2009, p. 1). A ação deveria ser constituída a partir de uma rede de formação que 

envolve: 1. O Grupo de Trabalho UCA (GTUCA), composto por representantes de dez 

universidades brasileiras, com reconhecimento e produção na área e cinco representantes de 

diferentes departamentos do MEC e um representante da presidência da República; 2. As 

Instituições de Ensino Superior (IES) Global, cujos representantes fazem parte do GTUCA; 3. 

As IES Locais, instituições federais de ensino superior, que têm unidades nos estados que 

fazem parte do projeto UCA e são responsáveis diretas pela formação das escolas 

                                                           
8 Neste texto o termo capilarização da formação, corresponde à forma como o processo de formação vai ser 

distribuído no Estado do Tocantins, atendendo escolas em cada região, ramificando pelas periferias, para levar o 

fluxo a toda a unidade do corpo, possibilitando ao sujeito professor de escolas distintas ressignificar sua prática 

com o uso das tecnologias. 
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participantes; 4. Os Núcleos de Tecnologias Educacionais - estaduais (NTE) e municipais 

(NTM); e, 5. As escolas com seus professores, gestores e alunos. 

A pesquisa tem como foco o Curso de Formação do Projeto UCA Tocantins que se 

encontra inserido no âmbito do Projeto UCA/MEC, tendo como sujeitos sociais da pesquisa, 

os profissionais que geraram dados sobre o Curso Formação da Escola do projeto UCA 

Tocantins, descrito no capítulo 4.  

O Curso de Formação da Escola é a 3ª. ação da proposta Formação Brasil do projeto 

UCA, produzida pelo Grupo de Formação e Acompanhamento e validado pelo GTUCA, e é 

de responsabilidade da equipe da IES Local (SE/NTE/NTM) em cooperação com a IES 

Global, tendo como objetivo: “Preparar a equipe de professores e gestores das escolas para o 

uso pedagógico das tecnologias digitais, na perspectiva de estruturar redes de cooperação” 

(BRASIL, 2009, p. 26). 

Diante do exposto, surgem alguns questionamentos: Como contextualizar na 

realidade de um estado um projeto de formação para uso das TDIC concebido no âmbito do 

governo federal? Qual planejamento e gestão são necessários para contextualização do projeto 

de formação continuada para uso das tecnologias? Quais dinâmicas de acompanhamento da 

formação foram criadas para implantação e implementação do Projeto UCA no Tocantins?  É 

possível desenvolver um processo de planejamento e gestão da formação contínua de 

professores para uso das tecnologias dialógico, coletivo e contextualizado? O planejamento e 

a gestão9 do Projeto UCA Tocantins para uso das tecnologias pode apresentar indícios de 

inovação no currículo da formação contínua de professores? Tais indagações nos remetem ao 

problema da pesquisa. 

 

Questão de pesquisa 

 

Como o planejamento e a gestão do curso de formação contínua para uso das 

tecnologias, inspirados na proposta de Formação Brasil do Projeto UCA, elaborada pelo 

Grupo de Formação e Acompanhamento e validado pelo GTUCA, foi contextualizado no 

Tocantins?  

 

                                                           
9 No contexto da tese planejamento e a gestão, constituem-se como conceitos imbricados e são referência na 

criação das condições pedagógicas para realização do processo de formação contínua do Projeto UCA Tocantins.  
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Objetivos 

Objetivo geral: 

 

Analisar a constituição das dinâmicas de planejamento e de gestão da formação 

contínua do Projeto UCA Tocantins.  

Objetivos específicos: 

  

- Mapear as referências da literatura disponíveis nas bases de dados CAPES, PUC-SP, 

ERIC, RCAAP de 2007 a 2014 que abordam currículo, formação, planejamento e gestão. 

- Analisar as mudanças evidenciadas no planejamento e na gestão da formação 

contínua no contexto do Projeto UCA Tocantins. 

- Identificar entre as mudanças analisadas, aquelas que apresentam indícios de 

inovação ao currículo da formação. 

 Isto posto, a presente tese constitui-se, além da presente introdução, de cinco capítulos 

consolidados na seguinte organização: 

O Capítulo1, Currículo, formação, planejamento e gestão, trata do estudo sobre os 

conceitos que perpassam o processo de formação do Projeto UCA Tocantins, que foi 

inspirado pela Formação Brasil, entretanto, ganhou contorno próprio a partir de uma proposta 

de planejamento e gestão contextualizada no projeto de Tocantins. Traz-se a dimensão da 

formação contínua, do currículo, do planejamento e da formação, como elementos a serem 

teorizados, pois nesse trabalho esses conceitos balizaram a análise e são utilizados na Revisão 

de Literatura para realização do mapeamento das referências bibliográficas publicadas no 

período de 2007 a maio de 2014. Tal mapeamento se constitui de um levantamento de teses, 

dissertações e artigos publicados em periódicos nacionais – Periódicos da Capes, Banco de 

teses e dissertações da Capes e o banco de teses da PUC-SP, periódicos internacionais – base 

de dados da ERIC e RCAAP sobre currículo, planejamento, gestão e formação.  Tal 

levantamento traz subsídios para analisar o estado da produção de conhecimentos sobre o 

tema e para definir os conceitos que embasaram a análise dos dados da pesquisa. 

No Capítulo 2, Sociedade em rede e desenvolvimento da cultura digital: a formação 

contínua para uso das tecnologias, buscou-se discutir a presença das TDIC na sociedade 

contemporânea, refletindo sobre a sua inserção no processo educacional, no currículo, na 

formação e sua integração nas práticas pedagógicas, enquanto possibilidade de consolidação 
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de ambientes colaborativos, cooperativos, de socialização e compartilhamento de ideias, 

informações e conhecimentos em rede.  

O Capítulo 3, Ações de formação para uso das tecnologias no cenário das escolas 

públicas brasileiras, apresenta um panorama das políticas de uso das tecnologias na 

educação, em cada governo, no interstício de 1970 a 2014, e destaca o cenário de estudo e 

investigação, a contextualização da proposta de utilização do uso das tecnologias no Brasil. 

Pontua, de forma sintética, a proposta Formação Brasil, destacando o designer estrutural e a 

organização definida pelo GTUCA para o projeto UCA, bem como enfoca a organização e a 

estrutura do curso, com suas ações, dimensões, conteúdos (módulos) de formação.  

No Capítulo 4, Percurso metodológico, são apresentados os fundamentos 

metodológicos e os procedimentos que identificam e fundamentam a pesquisa, de base 

qualitativa e com abordagem na pesquisa-ação. São destacados ainda, o contexto da pesquisa 

constituído no Projeto UCA desenvolvido no Estado do Tocantins, como também o perfil dos 

participantes que são os profissionais que geraram os dados analisados nesta pesquisa, além 

dos procedimentos utilizados nos processos de coleta e análise dos dados, além da 

sistematização via organograma da análise dos dados da pesquisa.  

 O Capítulo 5, Análise, discussão dos dados e resultados da pesquisa, analisa o 

contexto da pesquisa, apresenta analiticamente o panorama das ações de inserção e uso das 

tecnologias na educação no Estado do Tocantins, no interstício de 1995 -2014; analisa o 

processo de formação contínua do Projeto UCA Tocantins, considerando os períodos de 

implantação 2010, 2011 e 2012-2013, articulando os objetivos da tese aos dados obtidos na 

análise dos documentos gerados no desenvolvimento do projeto, considerando para isso os 

três eixos: 1º eixo – documentos oficiais; 2º eixo – documentos gerados no processo de 

formação e no 3º eixo – registro dos formadores no processo de formação  e na sua atuação na 

escola, permeados pelos conceitos de currículo, formação, planejamento e gestão. 

Completa-se este estudo, com a apresentação das Considerações Finais e 

perspectivas da tese.  
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CAPÍTULO 1 

Currículo, formação, planejamento e gestão 

 

Viver! 

E não ter a vergonha 

De ser feliz 

Cantar e cantar e cantar 

A beleza de ser 

Um eterno aprendiz... 

 

Gonzaguinha, 1982 

 

Este capítulo tem como foco estabelecer um diálogo entre aportes teóricos que tratam 

do currículo, da formação, do planejamento e da gestão, destacando as concepções teóricas 

que estão dando base para pensar as questões educacionais no momento presente, articulando 

as temáticas com o estado de conhecimento do Projeto UCA e das produções sobre o Projeto 

UCA, constituído a partir da Revisão da Literatura.   

Enquanto aprendiz, o diálogo busca caracterizar os conceitos tratados, tendo como 

referências as contribuições de Sacristán e Gómez (2007); Sacristán (2000); Pacheco (2009); 

Manacorda (1992); Saul (2012); Silva (2014); Imbernón (2010), Nóvoa (2011), Pimenta 

(2005) e Almeida (2014). Tais fundamentos ajudam na reflexão sobre as concepções e a 

relevância do currículo, formação, planejamento e gestão que foram vivenciados no projeto 

UCA Tocantins, que são analisados nesta tese. Isso possibilita, assim, um caminhar no qual 

teoria e dados da pesquisa constituem uma tessitura, que direciona os fluxos estabelecidos 

entre os sujeitos em formação. 

  

1.1 Currículo  

 

Pensar currículo é pensar a cultura escolar e está, segundo Sacristán e Gómez (2007), 

nem sempre é exatamente a cultura dos sujeitos sociais aos quais atende, mas sim, uma 

reelaboração guiada e organizada dentro de um currículo que, em sua maioria, é pensado por 

uma equipe de especialistas e desenvolvido por outros sujeitos que não os seus idealizadores. 

O currículo precisa ser entendido de forma processual e constituído para atender a 

determinado fim, ligado à possibilidade de construção dos conhecimentos por parte do aluno, 

enquanto construção coletiva-participativa, expressa na forma de uma Projeto Político 
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Pedagógico (PPP) que represente a vida da escola e não como algo estático e formal para 

atender às demandas legalistas de um sistema. 

Sacristán (2000) aponta que o currículo representa poder e esses poderes estão 

inscritos numa perspectiva de manutenção da cultura da elite. Para se contrapor a esse 

cenário, é preciso ter clareza sobre qual projeto cultural se quer que a escola e a educação 

sirvam na sociedade brasileira do século XXI. 

Nesse sentido, é necessário caracterizar essa sociedade, o lugar de onde se fala. A 

sociedade da qual se fala é globalizada, tem como pressuposto conceitual o neoliberalismo. 

Essa concepção de sociedade apresenta perspectiva de abordagem para a educação, a 

formação e para o currículo. Destacam-se, aqui, três principais características, que são 

utilizadas pela sociedade neoliberal para nortear as ações relacionadas à educação que, 

segundo Pacheco (2009, p. 108), são as visões econômica, política e cultural: 

Econômica com a [...] introdução de padrões de eficiência e qualidade, pela 

privatização de serviços e pela economização do conhecimento, aceitando-se que, a 

nível político, são cada vez mais convergentes os modos de regulação das políticas 

educacionais, e que a nível cultural, são transnacionalizados padrões comuns que 

resultam no reconhecimento de princípios quanto a modos de ser e de viver. 

Essa perspectiva de abordagem, segundo o autor, traz para a educação a formação, o 

currículo e, por conseguinte, para a escola, processos homogeneizantes em vez de 

heterogeneidades. O currículo foca seus processos não nos objetivos, mas nos seus resultados 

e esses resultados estão alinhados a modelos internacionais e transnacionais, que se utilizam 

de conceitos-chave para orientar o desenvolvimento do currículo: “[...] ‘qualidade’, ‘prestação 

de contas’, ‘aprendizagem ao longo da vida’, ‘economia do conhecimento’, ‘competência’, 

‘eficiência’” (PACHECO, 2009, p. 110). 

Considerando esse cenário, é possível pensar numa forma de contrapor-se a esse 

processo em desenvolvimento na sociedade atual. Na intenção de apresentar alternativas na 

construção de uma educação que valorize a formação do sujeito social e que busque os 

princípios da Paidéia Grega de formação omnilateral, conforme pontua Manacorda (1992), 

busca-se discutir a educação, a formação, o currículo e a escola numa perspectiva de prática 

social que propicia ao sujeito o desenvolvimento de autonomia em relação ao pensar e fazer, 

ou seja, o sujeito da práxis.  

Dessa forma, o currículo é abordado nesta tese, segundo Sacristán e Gómez (2007) e 

Pacheco (2009) como princípios elementares: 1. O currículo deve expressar uma cultura que 

se dá nas escolas, seja na dimensão oculta ou manifestada, sem perder de vista as condições 
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em que se desenvolve; 2. Trata-se de um projeto de currículo que só pode ser entendido no 

seu processo histórico, pertencente a uma sociedade, selecionado de acordo com as forças 

dominantes dessa sociedade, mas não com capacidade apenas de reproduzir, mas também de 

transformar-se e propiciar transformações nessa sociedade; 3. Currículo enquanto campo de 

interação de práticas e ideias; e 4. Enquanto projeto cultural elaborado, condiciona a 

profissionalização docente e necessita ser observado como pauta de diferentes graus de 

flexibilidade para que professores/as possam intervir nele, reinventá-lo, reconstruí-lo no ato 

educativo. 

A definição de currículo cultural de Sacristán e Gómez (2007) ajuda a compreender 

melhor as contribuições de Hall (2004), ao afirmar que a cultura escolar contribui para a 

construção da identidade social do sujeito. Entretanto, não é a única, pois é por meio da 

representação simbólica de identidade nacional, ou local, que se constroem histórias, imagens, 

panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos e rituais, que possibilitam a construção de 

identidades sociais nacionais, locais, coletivas e individuais.  Não se pode desconsiderar que o 

contexto social do Brasil tem sido marcado por desigualdades, injustiças, violência, exclusão 

social e educacional e que tudo isso faz parte do cenário cultural das escolas públicas 

brasileiras e precisa ser levado em consideração nas reflexões sobre o currículo escolar. 

  

1.2  Formação, planejamento e gestão 

  

Um estudo realizado por Saul (2012) no período do governo de Luiza Erundina de 

Sousa (1989-1992), intitulado “A construção da escola pública, popular e democrática na 

gestão de Paulo Freire, no município de São Paulo”, pontua que a construção da escola 

pública popular, democrática e com qualidade social, demandou duas linhas de ação: a 

reorientação curricular e a formação permanente dos educadores.  

Segundo a autora, o Movimento de Reorientação Curricular “caracterizou-se por um 

amplo processo de construção coletiva da qual participaram diferentes grupos em constante 

diálogo” (SAUL, 2012, p. 399) sendo eles “a escola, a comunidade e especialistas em 

diferentes áreas do conhecimento” (idem). Esse movimento buscou propiciar o 

desenvolvimento da “autonomia para a escola, resgatar as práticas valiosas para a escola, e ao 

mesmo tempo, estimulando a criação e recriação de experiências curriculares que 

favorecessem a diversidade na unidade” (ibidem).  
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A autora destaca que o planejamento nesse processo é essencial, pois é o momento de 

problematização da escola, de descrever de forma densa as expectativas dos educadores, 

educadoras e pais, e de registro das demandas da escola, que a autora chamou de “retrato sem 

retoques”, construindo, assim, um currículo em ação que será problematizado e discutido com 

o corpo escolar e a partir daí surgem os projetos e ações que vão compor o currículo da 

escola.  

Ao se referir à formação permanente, Saul (2012, p. 402) cita o pensamento de Paulo 

Freire, ao mencionar que para que essa formação ocorra há necessidade da “[...] compreensão 

de que o ser humano é um ser inconcluso e tem sempre a perspectiva de ser mais. Educação 

permanente, portanto, não se destina somente aos educandos em momentos de sua 

escolarização, mas a todo o ser humano em qualquer etapa de sua existência” (grifos nossos). 

A formação permanente também é descrita por Freire (1991, p. 80), ao destacar suas 

impressões sobre a proposta de formação permanente que ele desenvolveu na Secretaria de 

Educação de São Paulo, quando era o responsável por esta pasta:  

[...] um dos programas prioritários em que estou profundamente empenhado é o de 

formação permanente dos educadores, por entender que os educadores necessitam de 

uma prática político-pedagógico séria e competente que responda à nova fisionomia 

da escola que se busca construir. 

Essa proposta de formação marcou uma nova forma de se pensar e se fazer formação 

de professores, tendo como princípio que o educador é o sujeito da sua própria prática, é 

destacada nos estudos realizados por Saul (2012, p. 402-403), ao citar como Freire (1991) 

descreve os princípios que estão subjacentes à proposta de formação permanente de 

professores: 

[...] a. o educador é o sujeito de sua prática, cumprindo a ele cria-la e recriá-la; b. a 

formação do educador deve instrumentalizá-lo para que ele crie e recrie a sua prática 

através da reflexão sobre o seu cotidiano; c. a formação do educador deve ser 

constante, sistematizada porque a prática se faz e se refaz; d. a prática pedagógica 

requer a compreensão da própria gênese do conhecimento, ou seja, de como se dá o 

processo de conhecer; e. o programa de formação de educadores é condição para o 

processo de reorientação curricular; f. os eixos básicos do programa de formação de 

educadores precisam atender à fisionomia da escola que se quer, enquanto horizonte 

da nova proposta pedagógica, à necessidade de suprir elementos de formação básica 

aos educadores e à apropriação, pelos educadores, dos avanços científicos do 

conhecimento humano que possam contribuir para a qualidade da escola que se quer. 

(SAUL, 2012, p. 402-403). 

É importante destacar que essa visão sobre a formação trabalhada por Freire (1991) – 

e descrita densamente por Saul (2012) –, não é hegemônica, uma vez que as ações de 

formação preconizadas pelos organismos internacionais como OCDE (Organização para a 
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Cooperação e Desenvolvimento Económico) e a UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a educação, a ciência e a cultura), e adotadas como referência nos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, têm mantido o foco na eficiência e na eficácia. Tais dimensões 

conduzem a desconstruir uma proposta de formação continuada de professores 

contextualizada, que tenha como referência as necessidades dos professores, dos alunos e da 

comunidade, fazendo com que essa perspectiva de formação seja suprimida em detrimento 

dos interesses políticos hegemônicos. 

Nesse sentido, é necessário apontar as contribuições de Silva (2014, p. 51) ao 

destacar que as políticas públicas têm privilegiado a racionalidade técnica, a dicotomia entre 

teoria e prática, provocando assim um aligeiramento da formação: 

[...] Nesse paradigma pedagógico, a formação continuada perde toda sua nobreza, 

visto que não produz sentidos na vida e nas experiências dos professores nem 

tampouco na organização institucional. É uma formação desconectada da vida dos 

sujeitos que protagonizam a escola, por isso, para professores, caracterizam-se como 

um “fardo”, porque a autonomia intelectual, o projeto de vida e toda a trajetória 

desses docentes são sacrificadas em detrimento das inovações que são “impostas” às 

escolas e aos profissionais. (SILVA, 2014, p. 51). 

As críticas apontadas por Silva (2014) podem ser melhor compreendidas a partir das 

contribuições de autores como Imbernón (2010), Nóvoa (2011), Pimenta (2005) e Almeida 

(2014) ao destacarem que por muitos anos as formações continuadas de professores se davam 

no âmbito das explicações e demonstrações, normalmente em espaço de formação distante do 

contexto de atuação do professor. Segundo os autores, em algumas formações observavam-se 

reflexões críticas e experimentações, entretanto, isso acontecia distante do contexto da escola, 

o que se constituía como crescimento pessoal desconectado das vivências e do fazer 

pedagógico da sala de aula. 

Esses autores denunciam uma forma de desenvolvimento da formação continuada de 

professores que não atende ao pensar crítico reflexivo e ao mesmo tempo apresentam 

perspectivas para se pensar a formação contínua de professores, enquanto processo que 

valorize as vivências, que seja contextualizada e que faça a convergência da tecnologia 

presente na sociedade e na escola ao fazer pedagógico dos professores.   

No contexto desse estudo, adota-se como referência teórica a formação contínua, 

considerando para isso os pressupostos de Almeida (2006), Nóvoa (2011), Souza (2006), 

Tardif (2008), Pimenta (2005), Freire (1991), Goodson (2007a) e Imbernón (2010). Segundo 

esses autores, a formação se constitui no processo de crescimento e desenvolvimento pessoal 

e profissional, que se dá ao longo da vida, como bem pontua Almeida (2006, p. 179): 
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A formação se processa como algo dinâmico, que vai além dos componentes 

técnicos e operativos normalmente impostos aos professores pelas autoridades 

competentes, que não levam em conta a dimensão coletiva do trabalho docente e as 

situações reais enfrentadas por esses profissionais em suas práticas cotidianas. Essa 

contextualização também propicia um caráter mais orgânico às etapas formativas 

vividas pelo professorado, assegurando-lhe um caráter contínuo e progressivo.  

Sendo assim, pensar em formação contínua dos professores é pensar em práticas 

formativas que valorizem os saberes docentes experienciados pelos professores, considerados 

como sujeitos de conhecimento, como propõe Tardif (2008). Ou, como menciona Goodson 

(2007a), é pensar a formação contínua enquanto aprendizagem que está ligada diretamente à 

história de vida, aos interesses e missões que os professores vão construindo em suas 

trajetórias de formação, ao longo de suas vidas. 

Corroborando com essas ideias, Pimenta (2005) destaca que pensar a formação 

contínua é pensar a formação tomando como referência a prática docente e pedagógica escolar 

nos seus contextos. Ou seja, uma formação que acontece no âmbito da escola, e, as discussões 

perpassam a identidade profissional do professor, levando em consideração sua trajetória suas 

narrativas pessoais e profissionais como propõem Nóvoa (2011) e Souza (2006). 

Imbernón (2010, p. 8-9) destaca que se deve observar o tipo de formação continuada 

defendido, pois, existe uma tendência no desenvolvimento de formações padronizadas 

ministradas por especialistas, e tal proposta coloca o professor como sendo um “[...] ignorante 

que assiste sessões que o ‘culturalizam e iluminam’”. Tal processo é pontuado pelo autor 

como sendo uma “estupidez formadora”, pois deixa de lado “[...] processos de pesquisa-ação, 

atitudes, projetos relacionados ao contexto, participação ativa dos professores, autonomia, 

heterodoxia didática, diversas identidades docentes, planos integrais, criatividade didática, 

etc.”. 

O autor destaca que é preciso construir processos formativos contínuos que 

possibilitem uma ação comunicativa, ou seja, o compartilhamento de ideias, mas que propicie 

ao indivíduo ser agente da sua própria aprendizagem; e, uma aprendizagem de duplo anel, que 

equivale a uma aprendizagem geradora, em que ocorra a experimentação contínua. Segundo 

Imbernón (2010, p. 114), “[a] aprendizagem de duplo anel avalia os processos atuais e 

questiona se esta é a melhor maneira de fazer as coisas ou se algumas coisas importantes 

deveriam ser feitas de outra forma, ou ainda, se deveríamos alterar nossos objetivos e nossas 

estratégias para alcançá-los”, tendo como referência as comunidades de práticas, grupos 

sociais que compartilham aprendizagens baseadas na reflexão conjunta sobre experiências 

práticas e que visem o desenvolvimento profissional. 



44 
 

A formação contínua de professores para uso das tecnologias vem sendo estudada 

por autores como Almeida (2004), Prado (2003), Valente (1999), Almeida e Prado (2009), 

entre outros que destacam a relevância do desenvolvimento da formação do professor numa 

perspectiva contextualizada para que “[...] o professor possa experienciar os princípios 

construcionistas com seus alunos por meio da integração do computador com o currículo, da 

reflexão e reconstrução da própria prática orientadora no processo de formação” (ALMEIDA; 

PRADO, 2009, p. 3).  

Como pensar processos formativos sem analisar como vem sendo tratada a gestão 

educacional? Sander (1995, p. 128), ao discutir a Gestão da Educação na América Latina, 

destaca que é necessário para isso  vencer as concepções tecnocráticas e funcionalistas de 

organização e gestão. E, para isso, precisa-se criar: 

[...] formas de organização e gestão da educação que favoreçam a inserção da escola 

e da universidade no contexto global da sociedade moderna em transformação. 

Nesse marco conceitual e praxiológico destaca-se a participação cidadã como 

estratégia democrática de gestão, visando a construção de uma sociedade livre e 

equitativa comprometida com a promoção da qualidade da vida humana.  

[...] A escola e a universidade serão, assim, instâncias nas quais é possível construir 

a democracia como forma política de convivência humana, tanto a nível local e 

nacional como no âmbito internacional. (SANDER, 1995, p. 128). 

É preciso compreender que os processos de gestão sofreram mudanças significativas, 

nas últimas décadas, principalmente com a popularização das TDIC no cotidiano das 

sociedades e com a inserção da tecnologia no âmbito das escolas. Entretanto, Martins (2011, 

p. 34), ao analisar o conhecimento no campo da gestão escolar, destaca que segundo estudos 

realizados por “Wittmann e Gracindo em 2001”, com base em relatórios de pesquisa, livros e 

artigos, num total de 922 trabalhos, finalizados no período de 1991 a 1997, conseguiu chegar 

a 11 categorias, sobre o conhecimento no campo da gestão: 

[...] escola, instituições educativas e sociedade; direito a educação e legislação; 

políticas de educação; público e privado na educação; financiamento da educação; 

municipalização e gestão municipal; planejamento e avaliação educacionais; 

profissionais da educação, gestão de sistemas educacionais; gestão da universidade; 

gestão da escola. (MARTINS, 2011, p. 34). 

Quando o foco recai sobre a gestão escolar, que se constituí uma temática crescente 

no contexto das tecnologias, observa-se quatro conjuntos de abordagens: “[...] democratização 

e autonomia, organização do trabalho escolar, função e o papel do gestor e gestão 

pedagógica” (MARTINS, 2011, p. 34). Para Martins, a tendência atual das produções incide 

sobre os processos de gestão da escola, numa perspectiva democrática, participativa, 
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cooperativa, colaborativa e com o desenvolvimento das TDIC, pressupõe que caminhe para 

uma perspectiva de rede. 

Para Alonso (2004, p. 2), é preciso pensar a gestão como elemento que não permite 

dissociação entre o administrativo e o pedagógico, como ocorre costumeiramente. Sendo 

assim, “[...] o trabalho administrativo somente ganha sentido a partir das atividades 

pedagógicas que constituem as atividades-fim, ou propósitos da organização escolar”.  Dessa 

forma, toda decisão administrativa no âmbito da escola, da gestão de projetos, programas, 

projetos de formação, tem consequências pedagógicas, portanto, é preciso que se tenha uma 

gestão integrada, para que as tomadas de decisões possam potencializar o fazer pedagógico. 

Nesse sentido, as tecnologias podem se apresentar como elemento facilitador na 

sistematização das informações que o gestor necessita para tomar as decisões.  

Em relação ao planejamento e a gestão, destacam-se algumas categorias em que eles 

se fazem presentes: planejamento e gestão de políticas educacionais de um país, das políticas 

educacionais brasileiras, isso pensando num contexto macro. Temos planejamento e gestão do 

ensino aprendizagem; outra coisa é o planejamento e a gestão da formação universitária dos 

professores; e por fim aquilo que é foco do nosso estudo que é o planejamento e a gestão da 

formação contínua dos professores em serviço.  

Ao se mapear os estudos sobre o planejamento e a gestão de políticas educacionais 

do país, elencam-se vários autores, entre eles, Pablo Gentili, Moacir Gadotti, Luiz Fernandes 

Dourado, entre outros. Entretanto, se o foco for o planejamento e a gestão do ensino e da 

aprendizagem, pode-se contar com autores como José Cerchi Fusari, Isabel Franchi 

Cappelletti, Paulo Roberto Haddad, Maximiliano Manegolla, Danilo Gandin, entre outros. 

Quando se pensa no planejamento e gestão da formação universitária, destacam-se os autores 

Maria Lucia Vasconcelos, Miguel Ángel Zabalza, Selma Garrido Pimenta, José Carlos 

Libâneo, entre outros. Entretanto, ao buscar referências para o estudo que é foco dessa 

pesquisa, que é a o planejamento e a gestão da formação contínua dos professores em serviço, 

não foram localizados referenciais.  

Diante da lacuna observada no que tange ao planejamento e a gestão da formação 

contínua de professores, como ficam esses planejamentos nos cursos de formação para uso 

das tecnologias? Qual tendência tem sido adotada à formação hegemônica, que se caracteriza 

pela seleção de professores por áreas para realizar suas formações nas instituições que ofertam 

os cursos, fora da escola e após a formação esses retornam com a ideia de são multiplicadores 
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dos cursos. Ou são realizadas formações que se dão no contexto das escolas, seja presencial 

ou à distância, mas tendo a escola e suas vivências como cenário de formação. 

No intuito de expandir um pouco mais essa discussão, no capítulo 5 detalha-se os 

processos de planejamento e gestão da formação contínua para uso das tecnologias no 

currículo das escolas públicas do Tocantins, participantes da Fase 2 do Projeto UCA. 

 

1.3 Resultados da Revisão da Literatura  

 

A investigação se deu pela busca teórica sobre o tema, tendo como referência a 

problemática e os objetivos da pesquisa. Na pesquisa foram levantadas as produções 

científicas produzidas no período entre 2007 e 2014, realizada exclusivamente em meio 

eletrônico (internet), tendo como referência os descritores de análise do estudo: 1. Currículo, 

tecnologia e laptop (ou computador portátil) - Curriculum technology laptop; 2. 

Planejamento, tecnologia e laptop (ou computador portátil) - Planning technology laptop; 3. 

Gestão, tecnologia, laptop (ou computador portátil) - Management technology laptop; e, 4. 

Formação, tecnologia, laptop (ou computador portátil) - Formation technology laptop. 

O mapeamento das produções científicas se constituiu de um arrolamento de teses, 

dissertações e artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais que abordavam a 

temática sobre currículo, planejamento, gestão e formação. No levantamento de periódicos 

nacionais, utilizou-se o banco de teses e periódicos on line da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)10 e o banco de teses da PUC-SP11. 

Nos periódicos internacionais, pesquisou-se nas bases de dados da Education Resource 

Information Center - ERIC12 e do Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal – 

RCAAP13, e utilizou-se como marco temporal as produções no interstício de janeiro de 2007 a 

maio de 2014, considerando marco inicial mapeamento, o Pré-piloto UCA em 2007.  

Para definição do marco temporal inicial considerou-se a problemática da pesquisa, 

que foi analisar como o planejamento e a gestão do curso de formação continuada para uso 

das tecnologias, inspirados na proposta de Formação Brasil, elaborada pelo Grupo de 

                                                           
10 BANCO DE TESE DA CAPES. Disponível em: <http://bancodeteses.capes.gov.br> ou nos PERIÓDICOS 

CAPES. <http://www.periodicos.capes.gov.br> - Periódicos revisados por pares - últimos 10 anos. Acesso em: 

08 de jun. de 2014. 
11 BANCO DE TESE DA PUC-SP. Disponível em:     

<http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/index.php?tipoPesquisa=1>. Acesso em: 10 de jun. de 2014. 
12 EDUCATION RESOURCE INFORMATION CENTER. Disponível em: <http://eric.ed.gov>.  Acesso em: 10 

de jun. de 2014. 
13  RCAAP. Disponível em:  <http://www.rcaap.pt/search.jsp>.   Acesso em: 10 de jun. de 2014. 

http://www.sapientia.pucsp.br/tde_busca/index.php?tipoPesquisa=1
http://www.rcaap.pt/search.jsp


47 
 

Formação e Acompanhamento e contextualizado no Tocantins. Dessa forma, mapear as 

publicações permite apresentar um panorama das pesquisas sobre o tema em estudo, 

possibilita a identificação de resultados, apresenta as tendências de estudos, reuni 

informações, facilita a delimitação da temática, bem como, ajuda a definir os objetivos, 

análise dos descritores, como também, possibilita a observação de lacunas em outras 

pesquisas já realizadas auxiliando na formatação da nova pesquisa. 

A seguir são apresentadas as fontes utilizadas no estudo, que tiveram como critério 

de inclusão produções que foram revisadas por pares. Tal critério dá confiabilidade ao estudo, 

sendo assim, consideradas fidedignas pela comunidade acadêmica.  

 

1.3.1 Teses, dissertações e artigos nacionais e internacionais 

 

Dissertações, teses e artigos são importantes fontes de pesquisa, principalmente para 

analisar o estado de conhecimento do Projeto UCA e das produções sobre o Projeto UCA, e 

possibilitam um aprofundamento dos estudos, a verificação dos temas abordados e dos 

conhecimentos produzidos nos cursos de pós-graduação. A busca de referências utilizando as 

bases de dados possibilita compreender os temas de investigação, verificar as tendências 

produzidas, observar as lacunas existentes, além de contribuir com a socialização e o 

desenvolvimento da pesquisa acadêmica. 

A revisão da literatura utilizada na tese se aproxima das orientações da Revisão 

Sistemática de Literatura (RSL) que se configura como uma forma transparente de obtenção 

de um conjunto de estudos sobre um tema e de identificar, conhecer, selecionar e analisar 

criticamente a produção científica sobre uma temática, considerando para isso descritores, que 

foram definidos previamente, com registro detalhado dos procedimentos realizados em toda a 

pesquisa. 

Para o estudo nas bases de dados nacionais, considerou-se como banco de dados de 

teses, dissertações e artigos, a base da Capes, que engloba as produções das universidades 

brasileiras, tendo a primazia dos serviços prestados na divulgação da produção científica nos 

cursos de stricto sensu e periódicos nacionais. A base de dados da PUC-SP foi selecionada 

considerando as contribuições do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, em 

especial da linha de pesquisa Novas Tecnologias em Educação e pela PUC-SP ter sido a IES 
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Global que coordenou a formação da “equipe de formação da IES Local UFT”14 no Projeto 

UCA Tocantins. 

Para o estudo do banco de teses e periódicos da Capes, foram utilizados os 

descritores já definidos, tais como: 1. Currículo, tecnologia e laptop (ou computador portátil); 

2. Planejamento, tecnologia e laptop (ou computador portátil); 3. Gestão, tecnologia, laptop 

(ou computador portátil); e, 4. Formação, tecnologia, laptop (ou computador portátil). É 

importante destacar que, no momento da revisão do Banco de Teses da Capes estavam 

disponíveis dissertações e teses defendidas entre 2011 e 2012; os trabalhos anteriores e 

posteriores estão sendo inseridos aos poucos pela CAPES, após mudança de sua plataforma.  

Para a realização da pesquisa foram utilizadas fases de refinamento, quais sejam: 1º. 

refinamento - temporal (01/01/2011 – 31/05/2012); 2º. refinamento -  verificação de que os 

descritores estavam contidos em todos os campos das teses e dissertações; e, 3º. refinamento - 

apresentação dos descritores selecionados. No processo de leitura dos resumos das teses, 

observou-se que esses não tratavam do foco da pesquisa, sendo assim, inseriu-se mais um 

aspecto de refinamento: 5º. - estudos que tratavam de pesquisas na educação básica.  

No levantamento realizado no Portal de Periódicos da Capes foram considerados os 

seguintes descritores: 1. Currículo, tecnologia e laptop (ou computador portátil); 2. 

Planejamento, tecnologia e laptop (ou computador portátil); 3. Gestão, tecnologia, laptop (ou 

computador portátil); e, 4. Formação, tecnologia, laptop (ou computador portátil), tendo como 

critério de refinamento temporal as (01/01/2007 – 31/05/2014); revisado por pares e com 

refinamento contendo os descritores nas palavras-chave, ou no assunto do artigo, como 

significativa para a pesquisa os artigos que abordavam os descritores no âmbito da educação 

básica. 

Para levantamento dos dados no Banco de Tese da PUC-SP, utilizou-se como 

descritores: 1. Currículo and tecnologia and laptop laptop (ou computador portátil); 2. 

Planejamento and tecnologia and laptop laptop (ou computador portátil); 3. Gestão and 

tecnologia and laptop laptop (ou computador portátil); e, 4. Formação and tecnologia and 

laptop laptop (ou computador portátil). 

Para levantamento no banco de teses da PUC-SP, foram utilizados os procedimentos: 

1º refinamento - temporal (01/01/2007 – 31/05/2014); 2º refinamento – textos que continham 

os descritores como referência; 3º refinamento – que os descritores estivessem contidos em 

todos os campos das teses e dissertações; inserimos outro elemento: que as pesquisas 

                                                           
14 Equipe de formação da IES Local UFT: coordenadores, formadores, tutores e coordenadores do UCA da 

escola, ou seja, daqui em diante ao me referir a equipe da UFT, está implícito todos esses sujeitos mencionados. 
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significativas para o estudo fossem as que tratavam da educação básica. É importante destacar 

a recorrência de uma mesma tese, dissertação e até mesmo artigos, em mais de uma categoria, 

exigindo uma melhor organização para não apresentar repetições de dados. 

No âmbito desse estudo, trabalhou-se com descritores que foram gerados a partir da 

leitura da Proposta de Formação Brasil do MEC, que foi contextualizada no Estado do 

Tocantins, e se constituiu como um processo de formação continuada de professores das 

escolas que faziam parte do Projeto UCA, “[...] visando mudanças no currículo escolar” 

(BRASIL, 2009, p. 9), com foco na formação de um projeto de gestão integrada das 

tecnologias, no âmbito das escolas, que estabelecesse o planejamento das ações de uso das 

tecnologias no contexto das escolas. Sendo assim, considerou-se que: currículo, formação, 

planejamento e gestão são conceitos analisados neste estudo, pois permeiam a problemática e 

os objetivos da tese. 

As análises das teses, dissertações e artigos foram realizadas a partir da leitura dos 

resumos e buscou-se observar a temática das produções e seus focos dos estudos. Objetivou-

se quantificar as produções encontradas por descritores, identificando o tema e o foco dos 

estudos, conforme apêndice A. A seguir, são apresentados os descritores, primeiramente, os 

obtidos a partir dos estudos das bases de dados nacionais e internacionais. 

 

Descritor 1: Currículo, tecnologia e laptop (ou computador portátil) 

 

Observa-se uma variedade de abordagens metodológicas no desenvolvimento dos 

estudos. As pesquisas expressam: as preocupações em torno da flexibilidade do currículo com 

uso dos computadores portáteis em salas de aula; os desafios e possibilidades de integração 

dos computadores nos currículos escolares; a permanência e mudanças no ensino e na 

aprendizagem a partir do 1:1 (um computador por aluno); há investigações sobre as práticas 

construídas com uso dos laptops; sobre o desenho curricular a partir do uso das TIC; currículo 

e equidade conflitos no uso dos laptops, diante das restrições curriculares convencionais; 

efeitos do programa 1:1 construtivista no ensino e na aprendizagem; impacto educacional do 

PC classmate e da plataforma educacional na prática pedagógica de instrutores e 

competências tecnológicas e cognitivas dos estudantes; sobre a explosão tecnológica e os 

modos de pensar as potencialidades da tecnologia na escola; os trabalhos com games para 

alfabetização crítica implicam pensar jogos como texto e ação; e por fim, o texto multimodal 

digital como parte do processo de aprendizagem de professores e alunos. 
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Ao analisar os dados obtidos com a revisão da literatura sobre o descritor 1, observa-

se que as abordagens sobre currículo têm mantido o foco: na flexibilidade do currículo com 

tecnologia, na integração das tecnologias com o currículo, no ensino e na aprendizagem, nas 

práticas com uso das tecnologias, no currículo, no impacto das tecnologias no currículo e nas 

potencialidades da tecnologia na escola.  Nos estudos não foram identificadas abordagens que 

tratem do currículo dos cursos de formação para uso da tecnologia, sobre a ressignificação na 

ação, sobre o currículo enquanto compartilhamento de informações, aprendizagens e 

conhecimento em rede, bem como, o currículo como rede de colaboração, que é o viés do 

estudo da tese. 

 

Descritor 2: Formação, tecnologia e laptop (ou computador portátil) 

 

No segundo descritor, encontram-se os estudos que se dedicam a analisar os 

processos formativos para uso das TDIC no contexto das escolas, com ênfase na apropriação 

para uso das TIC nos processos de ensino e aprendizagem: mediação pedagógica e os 

processos de construção colaborativa de conhecimento; Inclusão digital de três professores 

que optaram incluir a tecnologia na prática docente; processos de apropriação das TIC por 

gestores educacionais, desvelar e compreender a configuração desses processos; balanço 

sobre teses e dissertações produzidas de 1990 a 2010, sobre TIC na escola; implementação da 

proposta pedagógica e a prática da modalidade 1:1 (um computador por aluno) na escola, 

possibilitando rede de atores, rede de recursos e rede de fluência digital; laptop individuais em 

sala de aula, à luz de uma pedagogia da criticidade; formação de professores em uma escola 

do Projeto UCA; indicadores de mudança na prática pedagógica com computador portátil em 

escola do Brasil e  Portugal; o papel da TIC na educação hoje, a favor de um projeto de 

emancipação; TIC na formação inicial de professores em Portugal; o perfil do professor no 

contexto da crise econômica e no quadro da sociedade da informação e comunicação e por 

fim, os quadros interativos na educação uma avaliação a partir das pesquisas na área. 

Ao analisar o descritor 2, observa-se que os estudos tiveram como foco das 

pesquisas: mediação no processo de formação, inclusão digital, apropriação das tecnologias 

pelos gestores, estudo sobre formação a partir de teses e dissertações, implementação da 

proposta pedagógica com o uso de computadores na proporção 1:1, formação de professor, 

indicadores de mudança na prática, o papel das TIC na formação inicial, o perfil dos 

professores e os quadros interativos. Entretanto, no levantamento efetuado, há lacunas nos 
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estudos sobre a formação contínua de professores enquanto desenvolvimento pessoal, 

profissional e institucional que se dá ao longo da vida, a formação para uso das tecnologias 

contextualizada, que tenha como referência os saberes e as práticas nos seus contextos e que 

potencialize a rede de formação, que são abordagens presente no estudo da tese. 

 

Descritor 3: Planejamento, tecnologia e laptop (ou computador portátil) 

 

No terceiro descritor, encontram-se as pesquisas que tratam do planejamento das 

tecnologias educacionais, dedicam a analisar o potencial das TIC na aprendizagem: 

planejamento, execução e avaliação das atividades educacionais ubíqua das TIC em processos 

colaborativos de ensino aprendizagem; computação ubíqua, mudança em professores, alunos 

e infraestrutura humana e tecnológica da escola; práticas de liderança incluem partilha e 

formação instrucional pessoa; formação de liderança no apoio aos professores e as escolas a 

fazer uso de laptops pessoais acessados; uso das TIC (smartphones, laptops, tabletes) e outras 

tecnologias digitais com objetivo educacionais de documentar aprendizagem das crianças; 

estudos sobre as previsões feitas por Horizon relatórios anuais e projeto One Laptop Por 

Child e por fim, compreender como as iniciativas 1:1 estão sendo implementadas, financiadas 

e apoiadas, assim como, as expectativas na adoção desse tipo de tecnologia. 

Os estudos do descritor 3 apontam para a execução e valorização das atividades 

ubíquas com as TIC, a computação ubíqua, prática e a formação de lideranças, estudos sobre 

as iniciativas 1:1 e a adoção de tecnologias. Os estudos identificados apresentam lacunas na 

abordagem que enfatiza o planejamento como ação coletiva e colaborativa, planejamento que 

esteja articulado à gestão da formação e que potencialize a rede de formação e planejamento 

em espiral ascendente, que são temáticas estudadas nessa tese.  

 

Descritor 4: Gestão, tecnologia e laptop (ou computador portátil) 

 

No quarto descritor destacam-se os aspectos sobre a gestão das tecnologias no 

contexto das escolas; a visão dos gestores sobre o uso das tecnologias no cotidiano da escola; 

as mudanças que as tecnologias trazem para a gestão e organização a sala de aula; utilização 

das páginas virtuais, criadas para comunicação entre equipe gestora e a comunidade da escola; 

análise sobre o sistema operacional Metasys no laptop ProUCA; laptop educacional, os 
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mecanismos sociocognitivos presentes nas trocas interindividuais dos estudantes nos 

diferentes contextos de aprendizagem; difusão do ensino de linguagem sob a ótica da 

complexidade; fazer ciências antes e depois do laptop; utilização e objetos de aprendizagem 

(AO) para compreensão de gráficos estatísticos; concepção de sistema de aprendizagem de 

gestão de conhecimento móvel que incentiva alunos a adquirir, armazenar, compartilhar, 

aplicar e criar conhecimento; uso Technological Pedagogical Content Knowledge – TPACK, 

por um professor secundário em sala de aula e por fim, computação 1:1 mudou experiências 

de aprendizagem de professores e alunos, o impacto sobre a gestão da sala de aula. 

Ao analisar os dados obtidos, observa-se que as produções de teses nacionais são 

mais significativas no descritor 2 referente à formação; em relação às dissertações destacam-

se o descritor 4 referente à gestão. Em contrapartida, o descritor 3 referente ao planejamento, 

apresenta apenas três dissertações, o que corresponde apenas a 10,34% das produções. Em 

relação aos artigos, foram encontradas reduzidas produções e desses, com maior incidência 

em relação ao currículo. Os resultados do quantitativo das teses, dissertações e artigos do 

banco da Capes e da PUC-SP podem ser observados na Tabela 1. 

Tabela 1. Distribuição das fontes documentais por descritores de análise, segundo o 

tipo de fonte documental – 2007 a 2014 

  

Descritores de análise Fontes documentais nacionais Total 

Teses Dissertações Artigos 

Currículo, tecnologia e laptop (ou 

computador portátil) 

1 12,5% 3 17,65% 2 50% 6 20,68% 

Formação, tecnologia e laptop (ou 

computador portátil) 

5 62,5% 4 23,52% 1 25% 10 34,48% 

Planejamento, tecnologia e laptop 

(ou computador portátil) 

0 0% 3 17,65% 0 0% 3 10,34% 

Gestão, tecnologia e laptop (ou 

computador portátil) 

2 25% 7 41,17% 1 25% 10 34,48% 

Total 8 100% 17 100% 4 100% 29 100% 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

A base de dados internacional ERIC (Education Resource Information Center) é uma 

das mais antigas bases de dados de artigos publicados em revistas científicas na área 

das Ciências Sociais, especialmente vocacionadas para a investigação em Ciências da 

Educação. A base ERIC contém mais de 1.300.000 referências bibliográficas e mais 

de 317.000 artigos em texto integral, desde 1966. Foram utilizados como referência para esta 



53 
 

pesquisa, os descritores: Planning technology laptop; Formation15 technology laptop; 

Management technology laptop e Curriculum technology laptop, com o refinamento temporal 

da pesquisa (01/01/2007 – 31/05/2014). As publicações encontradas na base de dados tiveram 

como marco temporal as publicações entre 2010 a maio de 2014, foram considerados na 

seleção dos artigos, que os mesmos fossem revisados por pares e que continham os 

descritores nas palavras-chave, no assunto dos artigos. Considera-se como significativo para 

esse estudo, os artigos que abordavam os descritores no contexto da educação básica.  

Outra base de dados internacional é o Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal (RCAAP), que segundo o próprio site do repositório, tem a missão de promover, 

apoiar e facilitar a adoção do movimento Acesso Aberto em Portugal, objetivando aumentar a 

visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da atividade acadêmica e de investigação 

científica. No intuito de ampliar a pesquisa, utilizou nessa base de dados, as pesquisas no 

banco de dissertações, teses e publicação de artigos, conforme descrição na tabela 2onde se 

apresenta a distribuição quantitativa das produções, por descritores de análise e por fonte 

documental. 

Tabela 2. Distribuição das fontes documentais por descritores de análise, segundo o 

tipo de fonte documental – 2007 a 2014  

  

Descritores de análise Fontes documentais internacionais Total 

Teses Dissertações Artigos 

Curriculum technology laptop  

ou Currículo e Tecnologia e 

computador portátil ou Currículo 

e Tecnologia 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

9 

 

 

33,33% 

 

 

9 

 

 

29,03% 

Formation technology laptop ou 

Formação e Tecnologia e 

computador portátil ou  

Formação e Tecnologia 

 

 

2 

 

 

100% 

 

 

2 

 

 

100% 

 

 

4 

 

 

14,81% 

 

 

8 

 

 

25,80% 

Planning technology laptop ou 

Planejamento e Tecnologia e 

computador portátil ou 

Planejamento e Tecnologia 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

9 

 

 

33,33% 

 

 

9 

 

 

28,03% 

Management technology laptop 

ou Gestão e Tecnologia e 

computador portátil ou Gestão e 

Tecnologia 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

0 

 

 

0% 

 

 

5 

 

 

18,51% 

 

 

5 

 

 

16,12% 

Total 2 100% 2 100% 27 100% 31 100% 

    Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

                                                           
15 Na base de dados ERIC utilizou-se  como descritores a palavra formation para designar formação e não 

training. 
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Nas buscas por dissertações, teses e artigos da RECAAP foram utilizados como 

critérios de seleção, os seguintes descritores: Planejamento e tecnologia e computador portátil; 

Formação e tecnologia e computador portátil. No contexto desse portal inserimos o 

refinamento por assunto: Professor; TIC; Cultura Digital; Computador Magalhães; 

Aprendizagem; Currículo e Tecnologia e computador portátil; Gestão e tecnologia e 

computador portátil; inserimos o refinamento por computação móvel; cultura digital; 

comunicação sem fio. Considerando como refinamento temporal (01/01/2007 – 31/05/ 2014), 

foram selecionados os estudos em português, inglês e espanhol, que continham os descritores 

nas palavras-chave ou no texto integral. Para o estudo em questão, valemo-nos das produções 

que tratavam da educação básica.  

Na base de dados RCAAP foram encontradas produções relacionadas aos descritores 

2: Formação, tecnologia e laptop (ou computador portátil), quando referentes à formação, o 

foco dos estudos eram o uso das TIC na formação inicial e continuada voltadas para a questão 

da inserção das tecnologias no contexto da educação básica, utilizando metodologias 

qualitativas. Durante a revisão foram encontradas diversas produções de teses e dissertações; 

ao realizar os refinamentos, tendo em vista os objetivos da pesquisa, não foram encontradas 

produções significativas para o estudo da temática da presente tese.  

A base de dados da ERIC apresentou publicações nos descritores 1 referente ao 

currículo; no descritor 3 referente ao planejamento e no descritor 4 referente à gestão. Não 

foram encontradas publicações no descritor 2 em relação à formação. Em relação ao 

planejamento, os artigos apresentaram como foco, o planejamento educacional para uso das 

tecnologias, o desenvolvimento profissional, a implementação de programas, a análise de 

implementação de tecnologias em países estrangeiros e a formação de lideranças. Em relação 

à gestão, destacam-se os estudos em países estrangeiros para uso de técnicas em sala de aula, 

projetos estudantis e aprendizagem ativa, dispositivos portáteis e a gestão do conhecimento, 

métodos de ensino e mudança educacional. No tocante ao currículo, continuam os estudos em 

países estrangeiros com foco comparativo, estudos sobre o desenvolvimento do currículo, 

sobre os processos de aprendizagem, os métodos de ensino, integração das tecnologias, 

atitudes dos alunos, construcionismo (Learning), tempo educacional e a pesquisa comparativa 

e controlada.  

Na Tabela 3, a seguir, observa-se um aumento geral da produção das referências 

selecionadas, segundo a fonte documental. Nos primeiros três anos (de 2007 a 2009) manteve-

se a média de produção por volta de 6,66%, com ligeiro aumento em 2010 para 8,33%. No 
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ano de 2011 houve aumento significativo nas produções chegando a 25%, em relação às teses, 

dissertações e artigos, tanto nacionais como internacionais. No Brasil, podemos destacar os 

estudos realizados a partir da implantação do pré-piloto do Projeto UCA em 2007 e do Projeto 

UCA Formação Brasil em 300 escolas brasileiras, iniciados em 2010. Em 2012, manteve-se 

uma linha de crescimento que chegou a 30%; entretanto, em 2013 ocorreu decréscimo 

vertiginoso atingindo 13,33% e em 2014, as produções encontradas ficaram em torno de 

3,33%.  

Tabela 3. Número de trabalhos por ano de publicação, segundo o tipo de fonte 

documental – 2007 a 2014  

 

Ano Fontes documentais Total 

Teses Dissertações Artigos 

2007 1 10% 1 5,26% 2 6,45% 4 6,66% 

2008 0 0% 3 15,78% 1 3,22% 4 6,66% 

2009 2 20% 2 10,52% 0 0% 4 6,66% 

2010 0 0% 1 5,26% 4 12,90% 5 8,33% 

2011 2 20% 5 26,31% 8 25,80% 15 25% 

2012 4 40% 6 31,57% 8 25,80% 18 30% 

2013 1 10% 1 5,26% 6 19,35% 8 13,33% 

2014 0 0% 0 0% 2 6,45% 2 3,33% 

Total 10 100% 19 100% 31 100% 60 100% 

    Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

A pesquisa realizada nas bases de dados mostra que a produção nacional sobre os 

descritores analisados tem sido mais fecunda no que se refere a dissertações e teses, 

entretanto, no cenário internacional o maior quantitativo de produções se refere a artigos. 

Quanto ao foco das produções, fica evidente que nas bases nacionais a maior incidência das 

produções foca, primeiramente, a formação, segundo a gestão, terceiro o currículo e em 

quarto o planejamento. Nas bases internacionais o currículo é o destaque, seguido do 

planejamento, depois formação e por último a gestão. Apesar do quantitativo de estudos 

encontrados na literatura e da diversidade de abordagens, observa-se que estas não recaem 

sobre o planejamento e a gestão da formação contínua em projetos com uso de tecnologias, 

como pode ser observado no apêndice A, que traz a síntese dos resultados do levantamento 
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das teses, dissertações e artigos, das bases de dados: CAPES, PUC/SP, ERIC e RECAAP. De 

todo modo os resultados obtidos com esse levantamento reforçam a relevância da presente 

pesquisa e trazem subsídios para a fundamentação teórica e metodológica da tese.    
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CAPÍTULO 2 

Sociedade em rede e desenvolvimento da cultura digital: 

a formação contínua para uso das tecnologias 

 

Este capítulo discorre sobre o contexto atual, enfatizando a sociedade em rede e o 

desenvolvimento da cultura digital, aborda as tecnologias a partir da perspectiva do currículo, 

em especial sobre a integração das tecnologias ao currículo. Destaca-se a relevância de pensar 

a formação contínua de professores para uso das tecnologias. O estudo teve como referência 

as contribuições de Almeida (2002, 2004, 2010, 2012, 2013, 2014); Valente (2002, 2007, 

2011); Almeida e Valente (2011); Freire (2005); Papert (2008); Sacristán (2000); Pacheco 

(2009); Nóvoa (1992); Freire e Shor (2003); Schön (2000); Musso (2004); Castells (2003, 

2005); e Ugarte (2008). 

Para uma melhor compreensão da discussão realizada nesse capítulo, primeiramente 

faz-se oportuno apresentar a conceitualização de Rede. Rede não é um conceito/termo surgido 

na atualidade, possui uma filosofia que vem sendo constituída ao longo da história e, para 

Musso (2004), nasceu como mitologia no imaginário da tecelagem, do labirinto e das veias de 

comunicação. No século XII, assumiu o caráter de malha têxtil ao envolver o corpo; no século 

XVI, caracterizava-se como o viés de rendas; nos séculos XVII e XIX, tornou-se objeto 

pensado em sua relação com o espaço, ou seja, artefato técnico. No século XX, assumiu com 

Foucault, como “[...] o espaço do território sobre o qual se conectam dispositivos de 

fortificação ou de circulação. [...] Controlar ou fazer circular, essa é a ambivalência original 

da rede” (MUSSO, 2004, p. 23). No século XXI, a rede constitui-se como “veículo que nos 

transmuda em ‘passantes’, sempre mergulhados nos fluxos (de informações, de imagens, de 

sons, de dados...). [...] o presente é passagem, transição, momento [...]” (MUSSO, 2004, p. 

37). 

Assim, as redes sociais constituem redes de pessoas em interação e a inserção da 

tecnologia e o contexto da web têm potencializado seus fluxos, sua mobilidade, suas 

conexões. Watts (2009) pontua que as redes deixam rastro visível e invisível e que elas 

correspondem às dinâmicas estabelecidas na interação que os sujeitos, as pessoas, 

estabelecem dentro desses espaços.  
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 Ressalta-se que no período de 2005 a 2010, destacaram-se as ferramentas 

tecnológicas (Orkut, Facebook, Twitter, Youtube, etc.) com o título de “redes sociais”, 

evidenciando o potencial do C (comunicação), na sigla TIC e nas TDIC. 

Castells (2005, p. 40) pontua que as redes interativas de computadores estão 

crescendo de forma exponencial, “[...] moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldados 

por ela”. Nesse sentido, as TDIC têm se expandido e as informações atingem uma velocidade 

cada vez mais rápida e a um custo menor, formando o que Castells (2005, p. 69) denomina de 

“rede de recuperação e distribuição potencialmente ubíqua”.  

Para o autor, rede pode ser definida como: 

[...] conjunto de nós interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. 

Concretamente, o que um nó depende do tipo de redes concretas de que falamos. 

São mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços auxiliares avançados 

na rede de fluxos globais. [...] Redes são estruturas abertas capazes de expandir de 

forma ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-se dentro da 

rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos códigos de comunicação [...]. [...] 

a morfologia da rede também é uma fonte de drástica reorganização das relações de 

poder. (CASTELLS, 2005, p. 69). 

Considerando que as TDIC constituem-se como elemento estruturante da vida em 

sociedade, principalmente da sociedade capitalista globalizada, Castells (2003, p. 25) 

menciona que: 

[...] nos últimos vinte e cinco anos do século XX, uma revolução tecnológica com 

base na informação transformou a nossa forma de pensar, de produzir, de viver, de 

morrer, de fazer guerra e de fazer amor [...]. Uma cultura da virtualidade real, 

construída em torno de um universo audiovisual cada vez mais interativo, permeia a 

representação mental e a comunicação em todos os lugares, integrando várias 

culturas num hipertexto eletrônico.  

Objetivando compreender a concepção e a topografia das redes, Ugarte (2008) 

analisa as ilustrações de rede produzidas por Paul Baron. A rede centralizada, segundo Ugarte, 

é considerada como própria do Estado moderno; a rede descentralizada passou a caracterizar o 

momento das relações internacionais, dos séculos XIX e XX, principalmente com a 

globalização das relações e isso se deu, segundo o autor, com a revolução das 

telecomunicações. Esse processo foi se configurando a partir de dois elementos primordiais: o 

surgimento das ferramentas pessoais de computação e da rede global distribuída de 

comunicações. Esse novo formato de organização evidenciado pela Internet passou a 

proporcionar a formação de uma rede distribuída.  

Para Ugarte (2008, p. 25), a rede distribuída pressupõe a independência nas relações 

de comunicação, ou seja, “[...] um emissor qualquer não tem que passar necessariamente e 
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sempre pelos mesmos nodos para poder chegar a outros”. O autor pontua, ainda, que a 

filosofia da rede distribuída tem como base o pensar do hacker, de contribuição e interação de 

sujeitos a partir das periferias, pois,  

[...] tudo isso implica pensar relações sociais, na dialética da interlocução com 

outros, de uma maneira completamente nova, uma maneira na qual há um número 

indeterminado de agentes ativos, de posições, de identidades. Viver e comunicar em 

rede supõe previamente aceitar e viver na diversidade. (UGARTE, 2008, p. 79-80). 

Essa perspectiva de pensar a rede distribuída pode, segundo Ugarte (2008) e Franco 

(2009), ser articulada a outras organizações, que não somente a blogosfera; mas a outras 

instituições que busquem alternativas de articulação para promover a cooperação, a troca e a 

horizontalização das relações entre os sujeitos. Nesse sentido, esta tese propõe articular a 

concepção de rede distribuída com a proposta de planejamento e gestão do processo da 

formação contínua de professores desenvolvida no Curso de Formação do projeto UCA 

Tocantins, para uso das tecnologias no currículo escolar. O tema será melhor explorado no 

capítulo cinco da tese, quando se analisam os dados sobre o processo de formação vivenciado 

no curso. 

 

2.1 Cultura Digital 

 

Pensar na cultura digital na educação é pensar no processo de interação entre os 

sujeitos sociais, mediados pelas tecnologias, que segundo Pretto (2008, p. 78), “[...] inclui 

reorganização da língua escrita e falada, ideias, crenças, costumes, códigos, instituições, 

ferramentas, métodos de trabalho, arte, religião, ciência, enfim, todas as esferas da atividade 

humana”. Esse processo interativo e a reorganização da vida dos sujeitos precisam ser 

pensados de forma que todos tenham direito de ser não apenas usuários, mas também 

produtores, autores, sujeitos, coautores de uma cultural digital. 

Dessa forma, precisa-se pensar a cultura digital em duas frentes:  uma, na perspectiva 

das políticas públicas; e, outra, na da cultura integrada com a educação. No tocante às 

políticas públicas, observa-se que no Brasil as políticas de educação têm sido desconectadas, e 

muitas vezes não estão articuladas às de cultura, apesar de se saber que os sujeitos sociais são 

atendidos por ambas. Em muitos momentos tais políticas não são constituídas para 

dialogarem, a exemplo, pode-se citar as ações previstas no Ministério da Cultura que não são 

articuladas com as da Educação, nem com as do Ministério de Telecomunicações. Ou seja, 

temos várias ações de inserção das tecnologias, das redes lógicas de computadores sendo 
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distribuídas pelo Brasil, todavia, carecem de articulação entre as ações que possibilitam aos 

sujeitos a criação, a produção e a difusão de ideias potencializadas pelas redes ou pela cultura 

digital existente.  

Para pensar cultura e educação, é necessário pensar a incorporação das tecnologias 

não como meras ferramentas, mas como elementos fundantes das transformações que se está 

vivendo (PRETTO, 2008). Nesse sentido,  Almeida e Valente (2011) pontuam que as 

tecnologias devem ser vistas como elementos da atualidade, e, como os bens culturais da 

sociedade contemporânea, precisam ser integradas ao fazer e pensar pedagógico.  

A inserção dos sujeitos da sociedade na cultura digital também perpassa pela 

educação e, nesse sentido, é preciso pensar políticas de formação contínua de professores que 

estejam alinhadas ao processo de formação contextualizada, e que tenham como pressupostos 

a ação-reflexão-ação, a formação do professor investigador, bem como, possibilitem dar 

condições de autoria e produção de conhecimentos. É preciso pensar qual a concepção de 

currículo e de tecnologia que permeia essa formação, pois a imersão na cultura digital 

pressupõe mudanças de pensamento, de paradigma, e isso perpassa principalmente o fazer 

pedagógico do professor. E, como pontuam Almeida e Valente (2011), a criação da cultura 

digital na escola se faz urgente e demanda a efetiva participação dos professores, e uma das 

alternativas para se avançar nessa direção é a formação contínua, com foco na integração das 

tecnologias ao currículo.  

Para se pensar a cultura digital, como assinala Almeida e Silva (2011, p. 6),  

[...] é preciso criar condições para que a escola como um todo tome parte da cultura 

digital e, portanto, se articule com a comunidade global, que se estrutura, dentre 

outros componentes, por meio das TDIC e mídias digitais.  

Para compreender o porquê, para que, com quem, quando e como integrar com a 

cultura digital por meio do uso das TDIC, [...]é importante assumir uma posição 

crítica, questionadora e reflexiva diante da tecnologia, que expresse o processo de 

criação do ser humano, com todas as suas ambiguidades e contradições [...].  

 

É certo que não se pode negar, ou deixar de lado as contribuições e as possibilidades 

de contruções de saberes que as TDIC podem potencializar nos processos educacionais, 

entretanto, é preciso criar as condições para que professores, gestores, alunos e comunidade 

escolar participem da criação da cultura digital na escola e se apropriem das possibilidades 

intrínsicas das TDIC. É preciso pensar em formações contínuas que contextualizem o uso das 

tecnologias no âmbito das práticas pedagógicas, gerando reflexões sobre o porquê e o para 

que do uso das tecnologias, bem como, pensar em usar essas tecnologias para desenvolver o 

currículo. 
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No intento  de pensar um currículo no contexto da cultural digital, Almeida e Silva 

(2011, p. 4), pontuam que “[...] tecnologia e currículo passam a se imbricar, as interferências 

mútuas levam a ressignificar o currículo e a tecnologia, e então, começa-se a criar um novo 

verbete – WEB Currículo”. Pensar no Web Currículo é priorizar a aprendizagem colaborativa, 

cooperativa, integrativa de conhecimentos, de saberes, dos sujeitos - atores dos seus processos 

de aprendizagens. Como apontam Fagundes e Rosa (2014, p. 1193), “[...] o termo ‘Web’ 

representa a possibilidade de produzir e compatilhar o conhecimento no mundo complexo no 

qual vivemos, enquanto que o termo ‘currículo’ representa todas as relações que os sujeitos 

estabelecem com esse conhecimento.  

 

2.2 Currículo e Tecnologia 
 

Incorporar as TDIC com o currículo para fazer da escola um espaço contemporâneo é 

o desafio que tem sido discutido por vários teóricos, entre eles: Almeida e Valente (2011), 

Almeida (2002, 2004, 2010), Almeida e Prado (2008, 2009, 2011), Fagundes e Rosa (2014), 

entre outros. Os referidos pesquisadores pontuam que o desenvolvimento de novas práticas 

com as tecnologias tem demandado esforços dos professores, gestores, sobretudo para se 

apropriarem das tecnologias e fazê-las parceiras da produção de novos saberes, uma vez que a 

utilização delas vem sendo apontada como nova forma de potencializar a produção e 

socialização do conhecimento. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) assinalam que a escola tem importante 

papel a cumprir na sociedade, destacando nessa esfera, a necessidade de ensinar os alunos a se 

relacionarem de maneira seletiva e crítica com o universo de informações a que têm acesso no 

seu cotidiano (BRASIL, 1997), principalmente diante da avalanche de informações 

disponibilizadas em diversos meios de comunicação. Cabe ao educador/mediador o papel de 

instrumentalizar o aluno para que ele possa participar ativamente da busca, análise e seleção 

das informações significativas para a construção do conhecimento. 

A inserção das tecnologias na educação assume uma perspectiva diferenciada, com 

as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (DCNEB), de 13 de julho 

de 2010, as quais apontam que tanto a base nacional comum, quanto a parte diversificada do 

currículo, devem ser permeadas pelas tecnologias. Assim sendo, tecnologia e currículo não 

podem se constituir em dois blocos distintos, com disciplinas específicas para cada uma 

dessas partes. As disciplinas devem ser organicamente planejadas e geridas de tal modo “[...] 

que as tecnologias de informação e comunicação perpassem transversalmente a proposta 
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curricular, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio, imprimindo direção aos Projetos 

Político-Pedagógicos” (BRASIL, 2010, p. 6). 

Nesse sentido, as Diretrizes pontuam a necessidade de constituição de Políticas 

Públicas que assegurem a presença das TDIC no currículo e sinalizam a importância da 

criação de mecanismos que estabeleçam permeabilidades entre as disciplinas, abertura de 

espaços para a criação de rede; o que é essencial para se compreender a configuração do 

currículo da cultura digital e, ao mesmo tempo, para considerar como premência a 

ressignificação das práticas pedagógicas realizadas pelos professores em salas de aula. 

O Plano Nacional de Educação – PNE, aprovado em 2014, com vigência para os 

próximos 10 (dez) anos, menciona no inciso VII, do Art. 2º. que as suas diretrizes são a “[...] 

Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país” (BRASIL, 2014, p. 1). Com 

relação às tecnologias, a meta 7 (sete) trata do fomento da qualidade da educação básica em 

todas as etapas e modalidades, visando a melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, para 

atingir as médias nacionais para o IDEB, mais especificamente explícita na estratégia 7.15, ao 

considerar a universalização da rede mundial de computadores: 

Universalizar, até o 5 ano (quinto ano) de vigência deste PNE, o acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da 

década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação 

básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias de informação e da 

comunicação. (BRASIL, 2014, p. 16). 

Observa-se que o PNE trata da tecnologia em sentido mais geral ao abordar a criação 

de laboratórios, a utilização de recursos digitais, a formação em alguns casos por meio da 

EaD, o fomento de práticas inovadoras, entre outros. Entretanto, nas metas e estratégias não é 

mencionada a formação para uso das tecnologias, considerando a proposta de universalização 

do acesso à rede mundial de computadores nas redes públicas. Apesar das Diretrizes de 2010 

mencionarem a permeabilidade das tecnologias, nas disciplinas, na perspectiva de formação 

de um currículo digital, esses elementos não foram mencionados no PNE. 

É importante destacar que as demandas pontuadas nas Diretrizes já foram 

apresentadas por vários estudiosos das Novas Tecnologias da Educação.  Nessa perspectiva, 

apontamos as contribuições de Almeida e Valente (2011, p. 2-3), que destacam a importância 

de utilizar as TDIC para: 

[...] potencializar as práticas pedagógicas que favoreçam um currículo voltado ao 

desenvolvimento da autonomia do aluno na busca e geração de informações 

significativas para compreender o mundo e atuar em sua reconstrução, no 

desenvolvimento do pensamento crítico e autorreflexivo do aluno, de modo que ele 
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tenha capacidade de julgamento, autorrealização e possa atuar na defesa dos ideais 

de liberdade responsável, emancipação social e democracia.  

Nesse sentido, como assinalam Borges et al. (2012), a integração das TDIC ao 

currículo potencializa o desenvolvimento de habilidades do aluno de fazer escolhas num 

universo de informações, de escrever as próprias ideias, representá-las em outras linguagens, 

assim como, ler e interpretar as mensagens do outro expressas em códigos, imagens, textos, 

sons, vídeos, articulados em hipertextos. Assim, por meio de atividades, os alunos 

estabelecem interações entre seu cotidiano, os acontecimentos do mundo e o conhecimento 

trabalhado em sala de aula; criam conexões entre o local e o global e constroem novas 

relações que lhes permitem ressignificar o currículo prescrito.  

O contexto no qual estão inseridas as tecnologias é o que se denomina de sociedade 

da informação, entretanto, esta sociedade é desafiada a constituir-se em sociedade do 

conhecimento, que, segundo Valente (2002, p. 108), exige a necessidade de transformação das 

escolas atuais. Reitera o autor, que a sociedade do conhecimento “requer indivíduos criativos 

e a capacidade para criticar construtivamente, pensar, aprender sobre aprender, trabalhar em 

grupo e conhecer seus próprios potenciais”. Essas são demandas emergentes para os sujeitos 

que além de dominar conhecimentos específicos em profundidade, são solicitados a fazer 

leituras e desenvolver ações com vistas a transformar os problemas ecológicos e sociais que 

preocupam a sociedade.  

Sobre essa ótica, Papert (2008) destaca a aprendizagem na escola e na vida. Enfatiza 

que a sociedade do conhecimento é contextualizada por novas tecnologias da informação e 

comunicação, e sua apropriação não é um processo fácil, ao considerar que:  

[...] aprender de modo significativo e duradouro exige esforço, persistência, muitas 

vezes tolerância à frustação, algo diferente da atitude de copiar “da internet”, colar, 

enfeitar e imprimir trabalhos escolares, prática que está tornando lastimável cultura 

em nossas escolas e mesmo nas universidades. (CYSNEIROS, 2008, apud PAPERT, 

2008, p. 10).   

Nesse sentido, Papert (2008) critica a organização curricular que, por meio dos seus 

currículos prescritos, tenta moldar os alunos numa perspectiva desejável (moldá-los), ao invés 

de pensar a aprendizagem, o currículo e a escola com ênfase a um aprender que coexista com 

responsabilidades pessoais e sociais, de modo que cada aluno aprendiz seja sujeito de sua 

aprendizagem. 

Esse protagonismo do aluno aprendiz na construção do conhecimento é a base do 

construcionismo. O construcionismo de Papert teve influência de vários teóricos: Paulo 
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Freire, Dewey, Piaget e Vygotsky. O autor descreve a contribuição de cada estudioso na 

construção de sua teoria.  

Nas reflexões sobre o conhecimento como uma construção no mundo, destaca-se a 

leitura crítica desse mundo, para isso, é fundamental não dissociar a leitura das palavras, da 

leitura de mundo. Papert (2008), destaca que é preciso que o aluno se perceba como aprendiz 

ou educando e que é corresponsável por sua aprendizagem, como propõe Paulo Freire; sobre a 

fluidez da aprendizagem e a importância de que ela faça parte da experiência vivida, conta 

com a contribuição de John Dewey; nas reflexões sobre a inteligência, e que essa se configure 

num processo evolutivo, o que pressupõe que o aprendiz disponha de tempo para o seu 

próprio equilíbrio, conta com as contribuições Piaget; e ao refletir que o aluno precisa ter 

clareza que conservação e interação desempenham papel fundamental no processo de 

aprendizagem, tem como referência os estudos de Vygotsky.  

Para Papert (2008), todos esses elementos precisam ser mobilizados para pensar as 

TDIC como instrumentos potencializadores da construção do conhecimento, por parte do 

aluno, de forma colaborativa. 

Comungando com essa postura, Valente aponta que é preciso ter ambientes 

construcionistas, em que o aprendiz, auxiliado pelo computador ou por uma pessoa mais 

capaz (professor, colegas) esteja envolvido em fazer algo de seu interesse. O resultado é um 

sentimento de empowerment (de satisfação, poder) e, diante disso, o aprendiz poderá sentir-se 

capaz de realizar algo e melhorar sempre. A ênfase no diálogo é uma das principais 

características dos ambientes de ensino e aprendizagem construcionistas, no qual o professor 

apresenta problemas aos alunos, sem ensinar-lhes a solução, com a função de provocar 

desequilíbrios; apresenta desafios, permitindo-lhes girar a sua própria Espiral da 

Aprendizagem:  descrição-execução-reflexão-depuração-descrição. (VALENTE, 2002;2005).  

Valente (2002) aponta ainda que o ponto central da Espiral de Aprendizagem em 

relação ao uso das TDIC fundamenta-se no processo de reflexão sobre a própria experiência 

do aprendiz. Nesse sentido, as TDIC são instrumentos significativos de interação social, de 

construção de conhecimentos e aprendizagem de forma colaborativa, possibilitando aos 

alunos a interação social e o protagonismo com a utilização das ferramentas que flexibilizam 

o tempo, os conhecimentos, os conteúdos e os processos de ensino e de aprendizagem. Essa 

construção do conhecimento, de forma colaborativa gera, segundo Almeida (2010), uma rede 

de colaboração “[...] na qual cada ser ajuda o outro a desenvolver-se ao mesmo tempo em que 

também se desenvolve. Todos aprendem juntos e em colaboração”, ou, como afirma Freire 
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(1993, p. 9), “ninguém educa ninguém, como tampouco ninguém se educa a si mesmo: os 

homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo”. 

Segundo Valente (2007), é necessário que o sujeito saiba utilizar as tecnologias 

digitais, uma vez que já fazem parte da nossa cultura e estão presentes em nosso cotidiano. 

Argumenta que, da mesma forma que nosso indivíduo se apropriada tecnologia da escrita, é 

preciso, também, se apropriar das tecnologias digitais, tendo em vista que elas possibilitam a 

criação de novas formas de expressão do pensamento, comunicação e construção do 

conhecimento, como por exemplo, com o uso de imagens, sons, animação e com a 

combinação dessas modalidades. O autor ressalta também que, para utilizá-las é necessário 

desenvolver diferentes habilidades que proporcionem o desenvolvimento de diferentes tipos 

de letramentos, como: digital (uso das tecnologias digitais), visual (uso das imagens), sonoro 

(uso de sons), informacional (busca crítica da informação). Esses letramentos precisam ser 

trabalhados no campo educacional, para que educadores e alunos possam se familiarizar com 

os novos recursos digitais e, assim, usar novas modalidades de comunicação e de criação de 

redes de aprendizagem e construção de conhecimento em colaboração, como: processador de 

texto, internet, web 2.0, e-mail, bate-papo, lista de discussão, hipertexto, blog e vídeo.  

Dessa forma,  

[...] o processo ensino-aprendizagem deve incorporar cada vez mais o uso das 

tecnologias digitais para que os alunos e os educadores possam manipular e aprender 

a ler, escrever e expressar-se usando essas novas modalidades e meios de 

comunicação, procurando atingir o nível de letramento. (VALENTE, 2007, p. 38).   

O aluno, ao incorporar o uso das TDIC no cotidiano da escola, terá acesso via web às 

informações que poderão ajudar a formar a tessitura que lhe permita analisar os 

conhecimentos que perpassam o currículo da escola, incluindo o que está implícito no 

conhecimento histórico-cultural, que é significativo para a sua constituição como sujeito 

social.  

Ao se realizar essa incorporação, podem-se criar mudanças intencionais como aponta 

Dias (2013, p. 8), que se refletem “[...] não só na interação exploratória das múltiplas 

perspectivas dos conteúdos, mas, em particular, na concepção de que a aprendizagem se 

desenvolve também através da fluidez da rede de relações que definem o contexto e a 

proximidade para a inclusão e participação”. De acordo com o autor, rede é entendida como 

“[...] espaço para interações, a partilha de conteúdos e representações, e o meio para o acesso 

à educação e aos contextos de aprendizagem” (DIAS, 2013, p. 5). A rede possibilita interações 

entre os sujeitos em formação de forma distribuída, com fluidez de participação e interações 
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coletivas, que ao serem mediadas e partilhadas, podem gerar construções de conhecimento em 

rede. 

Para Dias, a inovação pedagógica vai muito além de incorporar tecnologias às 

práticas existentes, é pensar em: 

[...] mediação das aprendizagens, enquanto meio para a valorização da mudança 

intencional e promoção dos processos de inovação nas práticas pedagógicas para a 

educação aberta, na medida em que esta se constrói, essencialmente, na diversidade 

dos contextos relacionais e de interação entre os membros da rede ao longo do ciclo 

que se inicia nas formas de inclusão através da participação e partilha, e se estende 

para os processos sociais de mediação, andaimagem, liderança e organização a rede 

de atores. É um ciclo aberto e em permanente construção, suportado pelas práticas 

de mediação, e orientado para a inovação pedagógica nas diferentes dimensões que o 

constitui. (DIAS, 2013, p. 10). 

Pensar em inovação pedagógica, para o autor, é pensar num processo articulado por 

várias dimensões relacionais que podem gerar inovações pedagógicas se forem construídas 

com intenções de provocar mudanças que possibilitem essas inovações. Na concepção de 

Dias, o processo de inovação pedagógica pode ser assim representado, conforme figura 1. 

Figura 1. Representação das dimensões relacionais para inovação pedagógica, 

segundo Dias (2013) 

 
Fonte: Dias (2013), sistematizada pela pesquisadora. 

 

Pensar em inovação é pensar em processos que estão articulados às várias dimensões 

que são requeridas pelos contextos escolares a serem constituídos. Nesse sentido, Almeida 

(2013) pontua que ao se pensar em inovação, precisa-se considerar: 
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 [...] o compartilhamento de experiências, a realização de práticas colaborativas e o 

desenvolvimento da criatividade (JOHSON, 2010), a relação com a investigação 

(MOTA, 2011), a clareza da intencionalidade comprometida com um planejamento 

que incorpora processos de mudanças (HERNANDEZ, 2000), direcionada ao 

desenvolvimento de atividades para o atendimento das necessidades dos alunos e de 

acordo com as características do contexto (IMBERNÓN, 2000). (ALMEIDA, 2013, 

p. 30) 

Dessa forma, ao analisar os projetos de uso do computador portátil no Brasil e em 

Portugal, Almeida (2013, p. 31) considera que “[...] os indícios encontrados permitem afirmar 

que as mudanças e inovações nesse aspecto se encontram em estágio inicial e, portanto, 

caracterizam-se como inovações em processo”. Sendo assim, para se pensar numa inovação 

educativa, segundo a autora, deve-se considerar a necessidade de um:  

[...] projeto inovador e integrador entre tecnologia, currículo e cultura, quaisquer que 

sejam os dispositivos em uso, em que as tecnologias tenham um papel de 

catalisadores de mudanças, a infraestrutura adequada no tempo e na hora adequados, 

integrar a investigação com a prática pedagógica e com a formação de professores e 

demais profissionais que atuam nas escolas. Juntos, pesquisadores, professores e 

alunos poderão criar a cultura digital na escola e a inovação com significado e 

sentido próprio de cada contexto. (ALMEIDA, 2013, p. 31). 

Tais aspectos podem ser referência para orientar a concepção de projetos de 

integração das TDIC com o currículo, embora tenha clareza que o caminhar é construído em 

cada contexto da escola.  

 

2.2.1 Integração da tecnologia ao currículo 

 

Pensar no uso das TDIC no cotidiano escolar é pensar em currículo e, nesse sentido, 

precisa-se ter clareza conceitual do que é o currículo e, especificamente, de como as 

tecnologias vão perpassar ou ser integradas ao currículo. 

Assim sendo, qual seria o papel desempenhado pela educação na sociedade em 

relação à construção e efetivação da identidade social dos sujeitos sociais? Para Freire (2005, 

p. 107), a educação contribui quando possibilita aos educandos a busca do conhecimento 

enquanto verdade que lhe proporciona autonomia.  

[...] A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. 

Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem 

de estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, 

vale dizer, em experiências respeitosas da liberdade. (FREIRE, 2005, p. 107). 
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Sendo assim, a construção da autonomia do aluno ocorrerá a partir do momento em 

que ele for desvelando o conhecimento, construindo sua forma de aprender, trabalhando a 

curiosidade e a capacidade de aventurar-se na consolidação de suas referências como sujeito 

social. E, nesse sentido, as TDIC têm papel fundamental na socialização e na disponibilidade 

das informações, ou seja, “[...] a web e as TDIC oferecem novas possibilidades que são 

bastante interessantes e que favorecem a integração às atividades curriculares”. As TDIC 

desafiam os alunos a aventurarem-se, daí faz sentido a consolidação de ambientes 

construcionistas, como pontua Valente (2010, p. 34). 

Primeiro, o aprendiz constrói alguma coisa, ou seja, é o aprendizado por meio do 

fazer, do colocar a mão na massa. Segundo, é fato de o aprendiz estar construindo 

algo de seu interesse e para o qual está bastante motivado. O envolvimento afetivo 

torna a aprendizagem mais significativa. 

Para Almeida (2011), quando se discute a formação para uso das tecnologias, é 

oportuno se pensar no uso, na apropriação, socialização, interação e no compartilhamento de 

informações e conhecimento em rede. Esse compartilhamento do conhecimento pode gerar, 

como afirmam Freire e Shor (2003, p. 136), um processo de empowerment não pode ser 

compreendido como um fenômeno restrito ao indivíduo, visto que todo processo, por mais 

que ocorra individualmente, só tem sentido quando perpassa ou ganha um caráter social; caso 

contrário, terá seu sentido esvaziado, “[...] o empowerment individual ou o empowerment de 

alguns alunos, ou a sensação de ter mudado, não é suficiente, no que diz respeito à 

transformação da sociedade como um todo, é absolutamente necessário para o processo de 

transformação social”.  

Em relação o auto-empowerment os autores assinalam que, 

[...] mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento 

não é um sentimento social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para 

ajudar os outros a se libertarem através da transformação global da sociedade, então 

você só está exercitando uma atitude individualista no sentido de empowerment ou 

da liberdade. (FREIRE; SHOR, 2003, p. 135). 

Esse pensar a liberdade como conquista social e não individual é referência para 

compreender a concepção e a integração da tecnologia ao currículo. Para isso, tem-se como 

referência Almeida e Valente (2011) que apresentam uma concepção de currículo, de 

integração e de como as tecnologias podem ser integradas ao currículo; por fim, elencam as 

condições para as quais, a integração das tecnologias ao currículo seja disseminada. 
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Para Almeida e Valente (2011, p. 14-15), a concepção de currículo, questão 

aprofundada em suas produções, é destacada com base nos seguintes pontos: 

[...] currículo não se restringe à transferência e aplicação do conteúdo prescrito em 

documentos de referência para repassar ao aluno no contexto da sala de aula. O 

currículo se desenvolve na reconstrução desse conteúdo prescrito nos processos de 

representação, atribuição de significado e negociação de sentidos, que ocorrem 

primeiro no momento em que os professores elaboram o planejamento de suas 

disciplinas levando em conta as características concretas do seu contexto de 

trabalho, as necessidades e potencialidades de seus alunos, suas preferências e seu 

modo de realizar o trabalho pedagógico. Em seguida, o currículo é ressignificado no 

momento da ação quando os professores alteram o planejado no andamento da 

prática pedagógica conforme as demandas emergentes de seus alunos, o seu fazer e 

refletir na ação. (ALMEIDA; VALENTE, 2011, p. 14-15). 

Essa plasticidade do currículo tem como referência as contribuições de Freire (2005), 

Silva (1993) e Sacristán (2000) que ajudam a articular esse currículo ao contexto 

contemporâneo, em que a tecnologia é parte integrante da vida dos sujeitos sociais. Nesse 

sentido, pensar em integração das tecnologias ao currículo, segundo Almeida e Valente (2011, 

p. 32), 

[...] é criar condições para que os educadores compreendam a tecnologia em seus 

“modos de produção de forma a incorporá-la na prática”, a partir da ação e da 

reflexão sobre a ação que incorpore as “características constitutivas desse novo 

meio, de suas potencialidades e limitações em relação às formas de integração e 

construção de significados”. 

Para possibilitar a incorporação das tecnologias nas práticas pedagógicas, é 

fundamental pensar também em softwares ou programas que potencializem o uso da 

tecnologia nas várias disciplinas do currículo. Especialmente, é preciso pensar na formação 

contínua dos professores, que precisam se apropriar dessa tecnologia para possibilitar a 

inserção dos laptops nas escolas, uma vez que essa ação permite o acesso à tecnologia de 

parcela considerável da sociedade, que não teria condições, não fossem as políticas de 

inclusão digital.  

Outro fator relevante na integração da tecnologia ao currículo é a concepção de 

educação. Como apontado por Almeida e Valente (2011), as mudanças tendencialmente 

partem de cima para baixo, não do interior da escola, da necessidade do professor. Para os 

autores, a integração da tecnologia ao currículo não é apenas disponibilizar as tecnologias, 

mas implementar mudanças políticas, de concepções, valores, crenças, processos e 

procedimentos, além das mudanças estruturais dos espaços e tempos escolares. As tecnologias 

também implicam em mudança na concepção de formação dos professores, com ênfase, em 
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uma formação contínua e contextualizada, considerando a escola como espaço de formação e 

geração de conhecimentos e não apenas consumidora de nova demanda por tecnologia. 

Entende-se que a reflexão sobre a formação possibilita a cooperação, colaboração o 

compartilhamento de ideias, informação, conhecimento e a integração das tecnologias ao 

currículo; é o que propõe, em última instância, o processo de formação do projeto UCA 

Tocantins, em consonância com o Projeto UCA nacional.  

 

2.3  Formação contínua de professores para uso das TDIC 

 

Pensar em formação de professores no contexto atual remete a uma reflexão 

profunda sobre a profissão docente.  Considerar a perspectiva de formação como 

desenvolvimento pessoal, é o que propõe Nóvoa (1992, p. 1), e, para tanto, destaca a 

importância da inter-relação de três dimensões: “[...] o desenvolvimento pessoal (produzir a 

vida do professor), com o desenvolvimento profissional (produzir a profissão docente) e com 

o desenvolvimento organizacional (produzir a escola)”.  

Segundo Nóvoa (1992), a formação dos professores em Portugal e no Brasil vem 

sendo construída desde o final do século XIX e início do século XX, historicamente com base 

na imagem de um professor que transita entre o magistério docente, o apostolado e/ou o 

sacerdócio. Tal configuração centra-se na ideia do professor vocacionado. 

A formação de professores da década de 1930 até a de 1960 é destacada por seu 

caráter controlador, tanto em relação aos mecanismos ideológicos, como em relação ao 

exercício docente. Na década de 1970, destaca-se a intervenção dos organismos internacionais 

e o delineamento tanto para a formação inicial, quanto para a busca de melhorias dos índices 

educacionais. Sendo assim, a qualificação é um fator importante, pois, como afirma Gatti 

(2010), no Brasil, até a década de 1990, nos cursos de formação de professores se constituíam 

os bacharéis, com o acréscimo de mais um ano de formação nas disciplinas educacionais, para 

atuarem como professores.  

Observa-se que somente em 2002 foi promulgada as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. Essa legislação prevê, no art. 2º., inciso VI, “[...] o uso de 

tecnologias da informação e da comunicação e de metodologias, estratégias e materiais de 

apoio inovadores”. 
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Apesar da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), de 1996, já 

estabelecer a formação mínima exigida para professores de educação básica, em nível 

superior, para Gatti (2010, p. 1360), é a partir da constituição de uma formação sólida que se 

pode pensar na profissionalização dos professores: “[...] implica a obtenção de um espaço 

autônomo, próprio à sua profissionalidade, com valor claramente reconhecido pela 

sociedade”. A profissionalização, segundo Gatti, é o caminho para romper com o improviso e 

com a ideia do professor missionário. 

Para melhor    o conceito de profissionalização, retoma-se os enfoques apresentados 

por Nóvoa (1992): a) desenvolvimento pessoal ou a produção da vida do professor, uma 

abordagem crítica, de produção e saberes, fundamentada no triplo movimento descrito por 

Schön (2000) “[...] conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a 

reflexão na ação”. Aos professores, cabe produzir sua própria profissão; b) desenvolvimento 

profissional ou produzir a profissão docente; considera a autonomia contextualizada da 

profissão docente, o trabalho com novas práticas e novas relações do professor com o saber 

científico; os professores se constituem como produtores de sua profissão, articulados às 

escolas e aos projetos, numa perspectiva ecológica; c) desenvolvimento organizacional, ou 

produzir a escola; destaca-se o desafio de perceber a escola como ambiente educativo, de 

partilha de experiências, interação, colaboração e, como pontua Almeida (2011), de 

compartilhamento de ideias, informações e conhecimento em rede. 

Para Almeida (2004), pensar em formação de professor é buscar compreender o 

desenvolvimento tanto pessoal quanto profissional. Pressupõe uma ação do sujeito no 

desempenho de suas funções, orientadas a partir de suas crenças, valores, experiências, 

competências, potencialidades e representações. Assim, torna-se necessário pensar quais 

ações são imprescindíveis para formar esses profissionais. Nesse sentido, Almeida (2010, p. 

84) destaca: “[...] a ação de formação corresponde a um conjunto de interações entre 

formadores e formandos em conexão com o contexto e com teorias educacionais, com a 

intencionalidade de mudança e inovação”. 

Com relação à formação contínua para o uso das TDIC no currículo escolar, são 

observadas práticas de formação distintas tanto nacionais, como internacionais, uma vez que 

se constituem em experiências recentes. No tocante às experiências internacionais destaca-se 

o estudo apresentado por Boavida (2009), “Formação Contínua de Professores e Tecnologias 

de Informação e Comunicação no Distrito de Setúbal”, em Portugal. Tem o referido estudo as 

seguintes questões de investigação: 
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Os professores possuem conhecimentos e competências adequadas para uma 

formação contínua em modo b-learning? 

Os professores reconhecem o uso do b-learning como uma modalidade de formação 

relevante para as suas necessidades? 

Que razões são mais frequentes para justificar a reduzida ou nula utilização de 

tecnologias da comunicação no ensino? 

Que influência, nas atividades lectivas e nos resultados escolares, atribuem os 

professores à formação contínua? 

Que avaliação fazem os professores das acções de formação em que participam? 

Que tipo de formação é referida como necessária pelos professores? 

Que professores estão mais receptivos à utilização de sistema de formação baseados 

na internet? (BOAVIDA, 2009, p. 102-3). 

O estudo de Boavida (2009) também contextualiza historicamente as políticas de 

“TIC em Portugal”, destacando mudanças nas legislações que tratam da formação contínua e 

do Estatuto da Carreira Docente. Ainda, pontua o alinhamento das políticas de uso das “TIC 

em Portugal”, as demandas dos organismos internacionais, que infere na criação do 

Referencial de Competências TIC e no desenho “[...] modelo de formação modular para 

aquisição e desenvolvimento de competência para obtenção de Certificado de Competências 

Digitais, Certificado de Competências Pedagógicas com TIC e Certificado de Competências 

Pedagógicas com TIC de Nível Avançado” (BOAVIDA, 2009, p. 105). 

Complementa Boavida (2009, p. 7) que segundo a percepção dos professores, como 

resultado positivo a “[...] formação apresentou recursos adequados e foi útil para a prática 

docente”, como aspectos negativos “[...] a formação contínua em que participaram referiram a 

pouca utilidade na melhoria dos resultados escolares dos alunos, pouca relação com o trabalho 

em sala de aula, falta de tempo, falta de apoio tecnológico nas escolas e formadores pouco 

especializados na área de formação”. Como conclusões e recomendações, a autora destaca: 

[...] de acordo com as alterações no actual quadro da Formação Contínua de 

Professores referidas por alguns docentes, a Formação Contínua de Professores 

deveria existir fora do horário pós-laboral, disponibilizada no espaço de trabalho dos 

docentes, ou seja, na escola, no horário de trabalho dos professores, num tempo 

destinado à Formação Contínua. Devia estar orientada para a área específica, 

recorrendo às Tecnologias de Informação e Comunicação, cruzando o potencial com 

a componente online, facilitando ao professor a organização e gestão do seu plano 

de formação. (BOAVIDA, 2009, p. 7). 

O resultado do estudo sobre formação analisado por Boavida (2009) contraria a 

proposta de formação contínua proposta por Nóvoa (1992) e Imbernón (2010), como também 

as reflexões apresentadas por Figueiredo (2002), que destacam a relevância de pensar uma 

formação que valorize o sujeito no seu contexto, que esteja voltado para o desenvolvimento 

pessoal, profissional e institucional, ao longo da vida e que considere o contexto como 

referência. 
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CAPÍTULO 3 

Ações de formação para uso das tecnologias 

no cenário das escolas públicas brasileiras 

 

Este capítulo objetiva apresentar as ações de uso das tecnologias no cenário das 

escolas brasileiras, constituindo um panorama das políticas de uso das tecnologias desde a 

década de 1970 até os dias atuais, tendo como referência o Projeto UCA Formação Brasil, no 

contexto nacional, destacando seu histórico, seus objetivos, princípios, metodologias, sua 

organização e sua concepção em cada fase de implantação.  

Para pensar as ações de formação no cenário brasileiro precisa-se deixar claro qual o 

lugar de onde se fala e quais projetos políticos estão em jogo. Frigotto (2011), no artigo “Os 

circuitos da história e o balanço da educação no Brasil na primeira década do século XXI”, 

aponta que enquanto política macroeconômica, o Brasil mantém-se numa proposta 

desenvolvimentista ligada aos interesses da classe detentora do capital, e por outro lado, com 

investimento para melhoria de vida da classe trabalhadora. Nesse sentido, é importante 

pontuar as características políticas que marcaram os últimos governos (dois mandatos de 

Fernando Henrique Cardoso - FHC e dois de Luiz Inácio Lula da Silva – Lula), pois ajudam a 

melhor compreender o cenário das escolas brasileiras na atualidade. 

Segundo Frigotto (2011, p. 240), as políticas do governo FHC podem ser assim 

descritas: 

Em nome do ajuste, privatizaram a nação, desapropriaram seu patrimônio 

(PETRAS; VELTMEYER, 2001), desmontaram a face social do Estado e ampliaram 

a face que se constituía como garantia do capital. Seu fundamento é o liberalismo 

conservador redutor da sociedade a um conjunto de consumidores. Por isso, o 

indivíduo não mais está referido à sociedade, mas ao mercado. E educação não mais 

é direito social e subjetivo, mas um serviço mercantil.  

Tal visão implicou em diversas ações por parte do governo de desestruturação da 

escola e da coisa pública, bem como na estruturação de um projeto de sociedade 

modernizadora e de dependência ao capitalismo.  

Apesar das forças de esquerda que levaram Lula ao governo, não foi construída uma 

proposta antagônica de sociedade, ou seja, mantiveram-se a modernização e o capitalismo 
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dependente, as políticas desenvolvimentistas, entretanto, segundo o autor, aconteceram 

mudanças em relação à expansão das garantias sociais: 

Retomada, ainda que de forma problemática, da agenda do desenvolvimento, 

alteração substantiva da política externa e da postura perante as privatizações, 

recuperação, mesmo que relativa, do Estado na sua face social; diminuição do 

desemprego aberto, mesmo que tanto os dados quanto o conceito de emprego 

possam ser questionados; aumento real do salário mínimo (ainda que permaneça 

mínimo); relação distinta com os movimentos sociais, não mais demonização nem 

tomadas como caso de polícia; e ampliação intensa de políticas e programas 

direcionados à grande massa não organizada que vivia abaixo da linha da pobreza ou 

num nível elementar de sobrevivência e consumo. Políticas compensatórias e de 

parca distribuição de renda, como o Programa Bolsa Família, ou das políticas de 

descriminação positiva, mas de acesso diferenciado e intenso ao crédito para casa 

própria e bens de consumo, a programas de acesso à energia. E avanços na educação 

voltados aos grupos sociais “não prepotentes”: criação de universidades, IFETs, 

FUNDEB, FUNDEP, piso salarial nacional. (FRIGOTTO, 2011, p. 240). 

Nesse contexto de governo articulado a um projeto desenvolvimentista e, ao mesmo 

tempo ligado a questões sociais, foram constituídas políticas e programas direcionadas a ações 

de inclusão social, de inclusão digital e de políticas de acesso e permanência dos alunos de 

baixa renda nas universidades. Entretanto, Saviani (2007) pontua que, no fundo, essas 

políticas dão vazão à “pedagogia de resultados” e à “pedagogia das competências”, abrindo a 

educação para a relação “público-privado”. Entende-se que o Projeto UCA nasceu nesse 

contexto de ambiguidades, articulado a um projeto desenvolvimentista de sociedade, como 

pontua Frigotto (2011, p. 245). 

Diante disso e para uma melhor compreensão do Projeto UCA, estruturou-se o 

capítulo em 4 (quatro) seções. Na primeira, abordar-se-á a política de formação contínua 

adotada e como o Projeto UCA foi se constituindo numa proposta de formação contínua. 

Busca-se trabalhar as dimensões e os pressupostos que embasaram o Projeto UCA Formação 

Brasil, destacando-o no contexto das políticas de governo federal, apresentando os 

pressupostos que mobilizaram a constituição desse projeto. 

A segunda seção aborda como o Projeto UCA foi se constituindo no Brasil, 

destacando a missão, os objetivos, as justificativas e a abrangência da proposta de introdução 

do laptop educacional no contexto das escolas brasileiras.  

Na seção três, caracteriza-se brevemente o experimento, denominado de pré-piloto, 

assim como, as perspectivas de expansão para a fase piloto. E, na quarta seção, traz-se um 

panorama do projeto piloto (a proposta em si), as escolas atendidas, a arquitetura da Proposta 

Formação Brasil, com destaque para o percurso da chegada do laptop no universo da pesquisa 

no Tocantins. 
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3.1 Projeto UCA Formação Brasil: uma proposta de formação contínua 

 

Para analisar as propostas de formação continuada de professores para uso das TDIC 

é preciso dimensionar historicamente o surgimento das políticas de uso das tecnologias na 

educação.  

O desenvolvimento da informática na educação, para Almeida (2014, p. 47), passou 

a ter maior dimensão a partir dos interesses de pesquisadores de universidades brasileiras, 

dentre elas destacam-se a Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, a Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e a Universidade Estadual de Campinas – 

UNICAMP, influenciadas pelos movimentos advindos dos EUA e França. Essas 

universidades se sobressaíram no desenvolvimento de estudos e pesquisas focadas em 

determinadas propostas. Assim, “[...] Las investigaciones tenían como foco el desarrollo de 

software educativo, el del linguaje de programación Logo en escuelas donde se realizaban 

experimentos pilotos y el desarrollo cognitivo del aprendiz”16 (ALMEIDA, 2014, p. 45). 

No intuito de melhor visualizar as propostas de formação continuada de professores 

para uso das TDIC e a partir dos estudos de Almeida (2014) e de Simões (2010), foram 

elaborados quadros especificando a trajetória das TDIC no contexto nacional, vinculadas às 

políticas de cada governo. Tal sistematização permite compreender o panorama das políticas 

governamentais de inserção das tecnologias no contexto educacional. 

O primeiro quadro retrata o desenvolvimento das políticas de uso das tecnologias no 

período de 1970 a 1985 (período marcado pelos governos militares) quando o foco das 

políticas governamentais estava voltado para o desenvolvimento e a segurança nacional. O 

quadro também destaca as principais ações de uso da informática na educação e pontua o 

contexto, as propostas de uso e o foco dessas propostas. 

Quadro 1. O uso das tecnologias na educação no período de 1970 a 1985  

GOVERNO CONTEXTO PROPOSTA DE USO 

DAS 

TECNOLOGIAS 

FOCO DA PROPOSTA 

Emílio 

Medici  
30/10/1969 

15/03/1974 

1970 – Regime Militar –  

Tecnologias coordenadas 

pela Secretaria Especial de 

Informática – SEI 

Surge nas 

universidades UFRJ, 

UFRGS e UNICAMP 

Desenvolvimento de software 

educativo e o uso da linguagem de 

programação Logo.  

 

 

 

1980 – Regime Militar – 

Comissão especial n. 1: 

Informática na Educação 

Encarregada de propor 

um plano de ação para 

desencadear ações de 

Consultar a comunidade científica 

do país e discutir bases e 

estratégias para as políticas de 

                                                           
16 Tradução feita pela pesquisadora: “As pesquisas tiveram como foco o desenvolvimento de software 

educacional, e da linguagem de programação Logo em escolas onde foram realizadas experiências-piloto de 

desenvolvimento cognitivo do aluno”. 
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João 

Figueiredo 
15/03/1979  

15/03/1985 

CE-IE, com representantes 

de: 

SEI/MEC/CNPq/FINEP/BN

DE 

uso de computadores 

na educação. 

informática na educação. 

1981 – Elaborado pelo 

MEC/SEI/CNPq o 

documento “Subsídios para a 

Implementação do Programa 

Nacional de Informática na 

Educação”.  

Indicativo de criação de 

centros-piloto nas 

universidades. 

Desenvolvimento de 

conhecimentos tecnológico e 

científico e a formação professores 

para uso do computador nos 

processos educativos. 

1983 – A SEI Institui a 

Comissão Especial nº 11/83.  

Instituída via Portaria 

SEI/CNS/PRm 

n.001/1983 a Comissão 

Especial de Informática 

na Educação. 

Propor a orientação básica, padrões 

de especificação técnica de 

equipamentos, alocação de recursos 

e acompanhamento da implantação 

dos centros-piloto. 

1984 – Com execução 

coordenada pelo MEC, via 

FUNTEVÊ, cria-se o projeto 

EDUCOM, vinculado Centro 

de Informática – CENIFOR.  

O EDUCOM teve seu 

início em 1984, 

implantado em cinco 

universidades 

brasileiras: UNICAMP, 

UFMG, UFPE, UFRJ, 

UFRGS 

Criação de núcleos 

interdisciplinares de pesquisa e 

formação de recursos humanos nas 

universidades. Geração da base 

científica e formulação de política 

nacional de informática em 

educação. 

Fonte: Sistematizado pela pesquisadora a partir dos dados obtidos nos estudos de Almeida (2014) e 

Simões (2010). 

 

O Quadro 2 caracteriza, segundo Codato (2005, p. 83), a “[...] fase de transição do 

regime ditatorial-militar para um regime liberal democrático [...]” e conservava prerrogativas 

políticas dos militares, o que o autor denomina de “democracia tutelada”. No tocante à 

educação, mantiveram-se os programas já em desenvolvimento, entretanto, como aponta 

Almeida (2014), com a criação do Comitê Assessor de Informática na Educação – CAIE, 

foram avaliados os centros-piloto do Projeto EDUCOM, com recomendação pela sua 

manutenção, assim como, as parcerias e os projetos já em desenvolvimento. Ainda, foram 

incluídas propostas de aprimoramento bem como para a criação de ações em parcerias com as 

universidades, como apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2. O uso das tecnologias na educação no período de 1985 – 1990 

GOVERNO CONTEXTO PROPOSTA DE USO 

DAS TECNOLOGIAS 

FOCO DA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986 – criado o Comitê 

Assessor de Informática na 

Educação – CAIE/MEC. 

Fazem parte do Comitê 

profissionais das 

instituições com 

reconhecida competência na 

área de atuação.  

CAIE era presidido pelo 

secretário-geral do MEC. É 

constituído por elementos 

que reconhecia a 

competência técnica-

científica existente no país. 

Aprovar programas e ações de 

implementação da informática na 

educação. A exemplo do Programa de 

Ação Imediata em Informática na 

Educação no ensino médio, o foco era 

criar infraestrutura, dar suporte e 

capacitar professores, junto a secretarias 

estaduais de educação. 
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José Sarney 
15/03/1985 

15/03/1990 

1986 – Projeto FORMAR - 

MEC concebido em 1986 e 

executado em 1987 pela 

UNICAMP em parceria 

com universidades, no 

formato de cursos de 

especialização. 

O FORMAR vai se 

constituir como modelo de 

formação para outras 

regiões. 

Formar curso de 

especialização (360 horas 

ou mais), aprendiam a 

dominar a tecnologia 

integrada com as teorias 

educacionais, compreensão 

do uso do computador 

atrelado as práticas 

pedagógicas, UNICAMP 

formou duas turmas 1987 e 

1989. 

Formação com ênfase no uso do 

computador segundo as abordagens 

instrucionistas e construcionistas. 

Exploravam e analisavam softwares 

educacionais, desenvolviam projetos com 

programas – Logo, assim como 

aplicativos de editores, de texto, planilhas 

eletrônicas e gerenciadores de banco de 

dados. Observa-se que a formação não se 

dava no contexto da escola, no contexto 

do curso. 

1987 – MEC assume via 

SEI, a coordenação das 

ações de informática na 

educação, e a comandar o 

EDUCOM. 

EDUCOM – via centros-

piloto, coordenados pela a 

UNICAMP, consegue criar 

o compromisso, junto aos 

professores formandos do 

FORMAR, de projetar e 

implantar os CIED junto 

aos estados e municípios.  

Os CIED eram responsáveis pela 

multiplicação dos ideais de formação do 

FORMAR, e da implementação da 

informática na educação nos estados e 

municípios. Com esse compromisso 

firmado entre os formandos do 

FORMAR, entre 1988 – 1989 foram 

criados dezessete CIED nos estados 

brasileiros.  

1988 – A OEA convida o 

MEC a apresentar um 

Projeto Multinacional de 

Informática Aplicada à 

Educação Básica, 

envolvendo os países da 

América Latina. 

É criado um Projeto de 

Cooperação Internacional, 

voltado à informática 

aplicada a educação básica, 

denominado de Projeto 

COEEBA (Computación 

Electrónica en la Educación 

Básica). 

Fomenta a articulação dos países da 

América Latina nas reflexões sobre o uso 

da informática educativa na educação 

básica. Em 1989 foi realizada a Jornada 

Luso Americana de Informática na 

Educação, em Petrópolis e contou com a 

presença de 15 países. 

1989 – MEC cria o primeiro 

Programa Nacional de 

Informática Educativa – 

PRONINFE, Portaria 

Ministerial n. 549/GM de 

outubro de 1989. 

PRONINFE um projeto de 

alcance nacional, instituído 

por meio de núcleos nas 

universidades, escolas 

técnicas e secretarias de 

educação, nas distintas 

regiões do Brasil.  

Desenvolvimento de atividades e projetos 

de uso da informativa educativa, com 

objetivos educacionais. Impulsionando a 

formação de pesquisadores, professores e 

técnicos, subsidiado por uma abordagem 

construcionista. 

Fonte: Sistematizado pela pesquisadora a partir dos dados obtidos nos estudos de Almeida (2014), 

Simões (2010).  

 

No terceiro quadro registra-se a fase de consolidação do regime liberal democrático, 

que, segundo Codato (2005, p. 101), é marcado pelo momento de “[...] permanência de 

núcleos de poder específico no Estado brasileiro, dotados de grande independência e nenhum 

controle político ou social”. Esse momento caracterizou as políticas governamentais dos 

governos Collor e Itamar. Para Almeida (2014), esse é um momento de reorganização das 

políticas, segundo orientações do Banco Mundial. Assim é que o “[...] Brasil reorganiza suas 

políticas para adequar-se às condições necessárias à concessão de financiamento externo, 

provocando menor participação do Estado no setor de informática e a abertura do mercado”.  

Nesse contexto, as ações de implementação das políticas de uso das tecnologias 

ficaram estagnadas, o que se observa no Quadro 3.  
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Quadro 3. O uso das tecnologias na educação no período de 1990 - 1995 

GOVERNO CONTEXTO PROPOSTA DE 

USO DAS 

TECNOLOGIAS 

FOCO DA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

Fernando 

Collor 
5/03/1990 

29/12/1992 

 

1990 – Aprovação do 

regimento interno do 

PRONINFE. 

- Estruturação ministerial e 

transferência do PRONINFE 

para SENETE/MEC. 

- Aprovação do plano trienal 

de ação integrada – 1990-

1993. 

- Integração de metas e 

objetivos do 

PRONINFE/MEC no 

PLANIN/MCT. 

Nesse período há um 

encolhimento das 

ações de 

disseminação da 

informática educativa 

no país. Entretanto o 

município de 

Campinas/SP cria o 

projeto Eureka. A 

cidade de São 

Paulo/SP cria o 

projeto Gênese. 

Articular os interesses nacionais às 

orientações de globalização do 

Banco Mundial, financiamento 

externo e ao mercado. 

Foco projeto Eureka – formação de 

professores nas práxis, no próprio 

contexto escolar. 

Gênese – conhecimento se 

constituía na construção social, 

focando em temas envolvia 

cotidiano dos alunos, influência dos 

ideais de Paulo Freire. 

1992 – Criação de rubrica 

específica para ações de 

informática educativa no 

orçamento da União. 

Previsão orçamentária 

para a Informática 

educativa. 

Garantir orçamento específico para 

ações e projetos de informática 

educativa. 

Itamar 

Franco 
29/12/1992 

01/01/1995 

1992 – 1995 O governo 

Itamar mantém as políticas 

iniciadas pelo governo Collor. 

Continuidade das 

políticas de uso das 

tecnologias.  

Manteve-se as ações de tecnologias 

do governo Fernando Collor. 

Fonte: Sistematizado pela pesquisadora a partir dos dados obtidos nos estudos de Almeida (2014) e 

Simões (2010). 

 

No Quadro 4 destacam-se as reformas neoliberais que criaram um cenário de 

privatizações marcado, segundo Codato (2005, p. 101), pelos arranjos autoritários dos 

processos de governos e a ausência de responsabilidades dos governantes. Esse momento 

político marcou o que o autor denomina de “[...] complementaridade entre o discurso 

ideológico liberal e as práticas políticas autoritárias, expressa na insistência em construir 

apenas a hegemonia social do capitalismo neoliberal, e não novas formas de legitimação 

político – democrática”. 

No âmbito da inserção das tecnologias na educação, esse momento foi marcado pela 

criação da Secretaria de Educação a Distância – SEED. Para Almeida (2014), a SEED 

impulsionou a criação de programas e projetos com foco na inserção de tecnologias na escola 

e na preparação do professor; processo esse efetivado pelo regime de cooperação entre MEC e 

os governos estaduais e municipais. O Quadro 4 especifica os momentos históricos, os 

contextos e o foco das ações de uso das TIC no período 1995-2003. 
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Quadro 4. O uso das tecnologias na educação no período de 1995 – 2003 

GOVERNO CONTEXTO PROPOSTA DE USO 

DAS 

TECNOLOGIAS 

FOCO DA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando 

Henrique 

Cardoso 
01/01/1995 

01/01/2003 

 

1996 – cria a Secretaria 

de Educação a 

Distância/SEED/MEC. 

A SEED/MEC tem a 

finalidade de fomentar 

a incorporação das 

tecnologias à educação, 

desenvolvimento da 

EaD. 

Impulsionar projetos e programa para 

introdução da tecnologia na escola e 

formação do professor, em regime de 

cooperação entre MEC, governos 

estaduais e municipais. 

1996 – SEED – 

Institucionaliza a TV 

Escola, incorporando o 

Projeto Um Salto para o 

Futuro, originário da 

SEB/Fundação Roquete 

Pinto. 

TV Escola – 

considerado uma 

inovação, no âmbito 

nacional.  

Apoio na comunicação de um centro 

emissor para muitos receptores. 

Utilizava-se gravação de vídeos e 

programas que ficavam disponíveis 

como material didático, para serem 

utilizados a qualquer momento. 

1997 – Cria o Programa 

Nacional de 

Informática na 

Educação – Proinfo, 

por meio da Portaria nº 

522/MEC, de 9/04/1997 

e regulamentado pelo 

Decreto 6.300, de 

12/12/2007, com 

intenção de abranger a 

rede pública de ensino 

de 1º e 2º graus. 

Proinfo – programa de 

educação e interação 

alia tecnologia e 

telemática, com 

ferramentas de apoio 

ao ensino 

aprendizagem. 

NTE/NTM – espaço 

com infraestrutura de 

informática e internet. 

Estruturação de rede de formação à 

distância (união, distrito federal, estados 

e municípios), estruturar sistema de 

formação continuada de professores para 

uso das tecnologias; conceber e 

implementar formação a distância, 

cooperativa e autônoma, 

multidimensional, entre professores 

cursistas, formadores e especialistas, 

visando a transformação da prática 

pedagógica. 

Cria o CETE – Centro 

de Experimentação em 

Tecnologia 

Educacional, integrado 

a estrutura do 

DIED/SEED/MEC. 

CETE – finalidade de 

pesquisar e 

desenvolver soluções 

tecnológicas de uso 

educacional para 

alimentar o Proinfo. 

Oferecendo curso de 

EAD para apoiar os 

NTE/NTM. 

Descentralização da formação, passando 

a usar recursos da internet; interação e 

cooperação entre professores; ideia de 

professor formando professor, formador 

é um professor multiplicador, que atua 

no NTE/NTM, para formar pares; 

estudantes monitores, entre outras. 

Fonte: Sistematizado pela pesquisadora a partir dos dados obtidos nos estudos de Almeida (2014) e 

Simões (2010) 

 

O Quadro 5 assinala a continuidade das políticas desenvolvimentista, como pontua 

Frigotto (2011), entretanto, destaca a inserção de políticas sociais, inclusão digital, de acesso e 

permanência nas universidades, de financiamento, de distribuição e renda. No contexto das 

tecnologias educacionais, Almeida (2014) destaca a formação inicial e continuada dos 

profissionais da educação básica, a inserção da tecnologia no contexto da sala de aula e a 

criação da UAB. Menciona também a ampliação das discussões e reflexões sobre uso das 

TDIC no currículo escolar, assim como, sua inserção nas Diretrizes Nacionais de Educação 

Básica - DCNEB e PNE 2014 – 2024, que apontam as tecnologias para viabilizar a formação 

de professores, tanto continuada como inicial e para o desenvolvimento dos alunos da 

educação básica. Tais descrições podem ser observadas no quadro que segue. 
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 Quadro 5. O uso das tecnologias na educação no período de 2003 - 2015 

GOVERNO CONTEXTO PROPOSTA DE USO DAS 

TECNOLOGIAS 

FOCO DA PROPOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luís Inácio 

Lula da 

Silva 
1/01/2003 

01/01/2011 

 

2003 – Projeto 

Cidadão Conectado 

– computador para 

todos. 

Linha de financiamento a baixo 

custo, voltada para a população 

com menor poder aquisitivo.  

Implementar linhas de 

financiamento especiais, ampliar o 

acesso às tecnologias e a 

informação entre classes populares, 

criando melhores condições de 

empregabilidade. 

2005 – Projeto 

piloto Mídias na 

Educação, logo 

depois se constitui 

como programa 

Mídias na 

Educação. 

Mídias na Educação formação 

continuada e a distância de 

educadores, voltados para 

integração de diferentes mídias 

ao ensino e a aprendizagem, 

utilizando de diferentes 

linguagens. 

Integração entre velhas e novas 

mídias ou tecnologias presentes na 

escola, visando enfrentar e superar 

as dificuldades na gestão das 

práticas de uso das tecnologias.  

Universidade Aberta 

do Brasil – UAB, 

criada pelo Decreto 

nº 5.800, de 8 de 

junho de 2006. 

UAB - voltado para o 

desenvolvimento da modalidade 

de educação a distância, com a 

finalidade de expandir e 

interiorizar a oferta de cursos e 

programas de educação superior 

no País. 

Oferta de cursos de licenciatura e 

de formação inicial e continuada de 

professores da educação básica, 

reduzindo as desigualdades de 

oferta de ensino superior entre as 

diferentes regiões do País. 

2005 – articulações 

para gestão do 

projeto de 

tecnologia na sala 

de aula. 

Situado no âmbito da 

Presidência da República, 

momento de diálogo entre 

especialista para construção do 

pré-piloto, tendo como base o 

sistema operacional Linux. 

Projeto educacional para as escolas 

da educação básica, voltado ao uso 

da tecnologia móvel, à inclusão 

digital e social de alunos, 

educadores e comunidade escolar, 

para uso pedagógico das TIC. 

2010 - institui via 

Resolução 

CD/FNDE Nº 24 de 

16 de agosto de 

2010. 

. 

Institui o pagamento de bolsas 

de estudo e de pesquisa a 

participantes dos programas de 

formação inicial e continuada de 

professores e demais 

profissionais de educação, para 

os diversos cursos criados pela 

SEB/MEC.  

Ampliação da oferta de meios de 

formação inicial e continuada na 

educação básica; 

Assegurar sustentabilidade à 

política educacional; proporcionar 

aos gestores da educação básica 

oportunidades de capacitação e 

aperfeiçoamento técnico.  

2007 - Decreto 

6.300 de 12/12/2007 

– PROINFO passou 

a ser Programa 

Nacional de 

Tecnologia 

Educacional. 

Promoção do uso pedagógico 

das TIC nas redes públicas de 

educação básica. 

Cursos de formação e professores 

do Proinfo Integrado, 

proporcionando o letramento 

digital de professores e alunos, com 

imersão na cultura digital. 

2007 – Projeto 

UCA, para ser 

implantado em 

fases. Fase 1, 

denominada de Fase 

Pré-piloto: cinco 

escolas em cinco 

estados brasileiros. 

Projeto UCA – laptops com 

tecnologia para possibilitar: 

portabilidade, 

interoperabilidade, 

acessibilidade, conectividade, 

imersão e mobilidade. 

Imersão na escola com o 

acompanhamento, orientação da 

universidade: Distrito Federal – 

UNB, Piraí – UFRJ, Palmas – 

PUC-SP, Porto Alegre – UFRGS e 

São Paulo – USP, visando produzir 

conhecimentos sobre o uso dos 

portáteis em sala de aula. 

 2009 – Projeto UCA 

Fase 2: Piloto – 300 

escolas selecionadas 

pelo MEC, 

Projeto UCA – estruturado pelo 

MEC, a partir do GTUCA, 

constituído por 

docentes/pesquisadores da IES, 

Formação em serviço desenvolvida 

na escola, com ações presenciais e 

a distância, utilizando do AVA e-

proinfo. A formação foi estrutura 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.800-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.800-2006?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.800-2006?OpenDocument
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CONSED e 

UNDIME. 

2010-2011 – UCA 

Total  

grupo de formação e 

acompanhamento, equipes 

formação e avaliação, equipes 

de formação junto as escolas.  

em cinco módulos. 

 

2010 – 2011 – 

Decreto n. 7243 de 

26 de julho de 2010, 

criou o ProUCA. 

Programa de aquisição de 

laptops, por meio do Regime 

Especial para Aquisição de 

Computadores para Uso 

Educacional – RECOMPE, 

priorizando tecnologias de 

software livres, código aberto e 

sem custos de licença. 

Aquisição portáteis realizada pelo 

FNDE, via pregão eletrônico e 

registros de preço, financiado por 

linha de crédito do Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e 

Social – BNDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilma 

Rousseff   

01/01/2011 

01/01/2015 

 

2011 – 2012  

Criação em 2012 do 

Projeto Educação 

Digital que visa o 

fornecimento de 

equipamentos e a 

formação de 

professores para uso 

das TIC. 

No governo da Dilma não se 

destacam a criação de novos 

programas e projetos de uso das 

TIC, mas a ampliação e 

reorganização de expansão de 

programas já existentes.  

 

Expansão de projeto e programas 

no contexto da formação de 

professores, inicial e contínua, no 

acesso aprimoramentos de banco 

de objetos de aprendizagem; acesso 

a telefonia e a banda larga, com 

suporte técnico, ampliação da 

velocidade de acesso à internet. 

2013 – 2014 

Continuidade das 

políticas de uso das 

TIC no sentido de 

atender a 

DCNEB/2013 e as 

metas PNE/2014. 

ProInfo Integrado – nas suas 

vertentes; Portal do professor; 

TV Escola; Banco Internacional 

de Objetos Educacionais – 

BIOIE; Portal Domínio Público; 

E-proinfo; Mídias na Educação; 

Banda Larga nas Escolas; 

ProUCA; Projeto Educação 

Digital. 

Expansão de projetos e programas 

de uso de tecnologias e o Projeto 

Educação Digital - SEB/MEC com 

a Universidade Federal de Santa 

Catarina - UFSC, sistematização da 

proposta de formação, enquanto 

curso de especialização, oferecido 

por IES brasileiras, na modalidade 

a distância. Prevendo sua oferta a 

partir de 2015. 

Fonte: Sistematizado pela pesquisadora a partir dos dados obtidos nos estudos de Almeida (2014) e 

Simões (2010). 

 

Na busca de construir o panorama das tecnologias no contexto da educação, passou-

se por momentos distintos da história política brasileira, em que concepções de sociedade, de 

formação, de educação, de participação social, entre outras, sustentavam a visão de sociedade 

defendida em cada momento histórico. Se pensarmos que as reflexões sobre uso das 

tecnologias na educação partem da concepção de desenvolvimento do país, articulado 

inicialmente com a segurança nacional, num regime ditatorial, que caminha para um processo 

de transição, caracterizado por uma democracia tutelada e entra na década de 1990, com um 

regime liberal democrático, com aprofundamento do processo de privatizações, abertura ao 

capital estrangeiro e a consolidação da hegemonia social do capitalismo neoliberal, e ao 

adentrar no século XXI não são constituídas novas formas de legitimação político 

democrática como se esperava, como aponta Frigotto (2011).  

Ao adentrarmos no século XXI, manteve-se uma visão desenvolvimentista, não 

propondo uma sociedade antagônica, conservou-se como aponta Frigotto (2011), a 

modernização e o capitalismo dependente, com expansão das garantias sociais, com políticas 
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públicas de inserção social, de inclusão digital, universitária, com distribuição de renda, entre 

outros.  Entretanto, ao olhar para educação, como aponta Saviani (2007), caminha-se para 

uma “pedagogia de resultados” e “pedagogia das competências”, que abre a educação para 

público/privado.  

Diante disso, é preciso problematizar que formação está sendo proposta aos 

profissionais da educação? As propostas ou projetos constituídos pelos órgãos 

governamentais têm suas concepções articuladas às políticas de governo em curso, ou são as 

concepções defendidas pelos pesquisadores, que colaboram com a construção dessas 

propostas? Qual a concepção de uso das TDIC que se constitui como referência no contexto 

desses programas e projetos? Qual concepção de formação contínua é necessária articular?  

Nesse sentido, torna-se fundamental precisar quais as definições conceituais que se 

tem como referência. Ao descrever o panorama das tecnologias na educação brasileira, 

pontua-se projetos, programas e legislações concebidos que têm, via de regra, como foco a 

geração de conhecimentos. Então o que seria conhecimento?  

Para entender o que é conhecimento, utiliza-se como referência a definição de 

Pimenta (2012). A autora se apoia nas contribuições de Edgar Morin e pontua primeiro que 

conhecimento não se reduz a informação; segundo, que é preciso trabalhar com as 

informações classificando-as, analisando-as e contextualizando-as; terceiro, o conhecimento 

tem a ver com a inteligência, a consciência ou a sabedoria. Sendo assim, a autora destaca: 

[...] Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e 

pertinente, isto é, de produzir novas formas de progressão e desenvolvimento; 

consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, capacidade de produzir novas 

formas de existência, de humanização. E é nessa trama que se pode entender as 

relações entre conhecimento e poder. A informação confere vantagens a quem a 

possui, senão as sociedades não se armariam contra a divulgação de informações, 

nem as manipulariam. O acesso à informação não se dá igualmente a todos os 

cidadãos. Então é preciso informar e trabalhar as informações, para construir a 

inteligência. [...] Portanto, não basta produzir conhecimento, mas é preciso produzir 

as condições de produção do conhecimento. Ou seja, conhecer significa estar 

consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social e 

existencial da humanidade. (PIMENTA, 2012, p. 23-24) 

Nesse contexto, educação é entendida como processo de humanização que se 

constitui como um processo civilizatório, como prática social, e enquanto processo 

sistemático e intencional, dentre os quais se destaca a escola. Para Pimenta (2012, p. 25), 

educar no contexto da escola significa: 

[...] ao mesmo tempo preparar as crianças e os jovens para se elevarem ao nível da 

civilização atual – da sua riqueza e dos seus problemas – para aí atuarem. Isso 

requer preparação científica, técnica e social. Por isso, a finalidade da educação 
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escolar na sociedade tecnológica, multimídia e globalizada, é possibilitar que os 

alunos trabalhem os conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo 

habilidades para operá-los, revê-los e reconstruí-los com sabedoria.  

Para que os professores possam dar conta de atuar efetivamente como educadores 

mediadores de conhecimentos, mediados pelas tecnologias, como elementos estruturantes do 

ensino e da aprendizagem, necessitam de formação contínua. A formação contínua tem que 

ser pensada enquanto desenvolvimento profissional e institucional, contextualizada no espaço 

de atuação dos profissionais da educação, conforme concepção teórica apresentada por Fusari 

(1988), Nóvoa (1992), Almeida e Valente (2011) e na conceitualização do professor reflexivo, 

como propõem Schön (2000) e Freire (1997).  

A formação contínua de professores para uso das tecnologias em educação, assume a 

perspectiva  de formação ao longo da vida, como propõe Goodson (2007a, 2008), Nóvoa 

(2011), Souza (2006), sendo assim, não se tem mais espaço para uma formação fechada, 

descontextualizada das vivências dos sujeitos em formação. Ao se pensar um projeto de 

formação, precisa-se assumir uma proposta aberta, flexìvel, com condições de ser 

contextualizada e ressignficada no contexto da formação, considerando que os projetos e 

programas governamentais e/ou produzidos no contexto das universidades, atendem sujeitos 

com vivências, experiências, contexto, momentos de vida e de carreira profissional. 

  

3.2  Projeto UCA no contexto nacional 

 

Ao se estruturar políticas públicas da envergadura do Projeto UCA, torna-se 

indispensável considerar medidas concomitantes com o intuito de evitar desvios de 

finalidades (BRASIL, 2008, p. 10). Nesse sentido, o documento destaca que é necessário 

ponderar: o contexto das políticas públicas em educação no Brasil, até então em 

desenvolvimento, a referência de inclusão das tecnologias no contexto da educação básica, 

como é o ProInfo criado em 1997, em 2007 foi criado o Proinfo Integrado, que tem como foco 

o desenvolvimento de cursos de formação e professores, proporcionando o letramento digital 

de professores e alunos, com imersão na cultura digital, no contexto das escolas públicas 

brasileiras. O Projeto Um Computador por Aluno – UCA é relevante na medida em que se 

constitui no cenário de uma política de abrangência nacional, voltado para as camadas menos 

favorecidas das escolas públicas brasileiras, além de possibilitar o rompimento com o 

paradigma do modelo de inserção da tecnologia no país do laboratório de informática, ao 

assumir o modelo Um Computador para Cada Aluno (1:1). Assim, o projeto  
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[...] orientação pedagógica das atividades dos alunos é uma das formas de assegurar 

o bom uso da tecnologia. A capacitação do professor para o manuseio das novas 

mídias é condição primeira para a modernização dos processos de ensino. A 

melhoria da infra-estrutura e o aumento da conectividade nas escolas é uma 

pavimentação básica para o acesso às redes. Em suma, promover o computador na 

escola será o primeiro passo para se atingir uma educação de excelência, desde que 

se invista também no professor e na estrutura da escola. (BRASIL, 2008, p. 10). 

Tais ações são necessárias para a implantação do Projeto UCA, que poderia gerar a 

médio e longo prazo impacto direto “[...] na qualidade do ensino, na economia, no setor 

produtivo, na saúde, na prestação de serviços públicos, na aceleração no processo de inserção 

do Brasil na sociedade do conhecimento”, como explicitado  

no relatório sobre o projeto (BRASIL, 2008, p. 10). 

A constituição dessa proposta na realidade brasileira teve como semente o projeto 

lançado em 2005 no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, quando o pesquisador 

Nicholas Negroponte desafiou os países do mundo a se unirem num esforço global pela 

universalização do acesso às TIC. Embutido a tal proposição estava o alcance da meta de dar 

acesso a todas as crianças ao computador, ou seja, a ideia de um laptop para cada criança 

(One Laptop Per Child – OLPC). 

 Em junho do mesmo ano, Negroponte e Symour Papert estiveram em Brasília e, o 

então presidente Luís Inácio Lula da Silva manifestou interesse em desenvolver estudos sobre 

a viabilidade de uso de tecnologia na educação, a partir dos equipamentos doados para 

implantação do pré-piloto em algumas escolas públicas brasileiras.  

Conforme mencionado no relatório do Projeto (BRASIL, 2008), os pesquisadores 

Negroponte e Seymour Papert suas ideias fundamentaram da entidade sem fins lucrativos 

OLPC, do Massachusetts Institute of Technology – MIT. A OLPC é referência no 

desenvolvimento de proposta de inserção das TIC para crianças do mundo, com computadores 

de baixo custo, fundamentada nas ideias de Papert de “aprender a aprender”. Destaca-se como 

premissas da proposta da OLPC: 

I. A posse do laptop é da criança – a fim de garantir que ele (sua família) possa 

levar o laptop para casa e se beneficiar de um maior tempo de uso. 

II. Foco nas crianças de 6 a 12 anos, ou seja, a faixa etária da primeira etapa da 

educação básica em muitos países. 

III.  Saturação digital – alcançada por meio da total disseminação do laptop numa 

determinada escala, que pode ser um país, um município etc., onde cada criança tem 

o seu. 

IV. Conectividade – o XO foi desenhado para usar a rede mesh, na qual os laptops se 

conectam um com outro numa rede sem fio, si um estiver conectado à internet, os 

outros também estarão. 

V. Software livre aberto. (BRASIL, 2008, p. 44). 
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É importante afirmar que, segundo pesquisas internacionais mencionadas em Brasil 

(2008), enquanto a média dos países da OCDE de aluno por computador é de 32,2, no Reino 

Unido é de 6,7; nos Estados Unidos de 7,3; em Portugal 41,8; na Turquia 50,8; no Brasil é de 

67,8; entretanto, quando considerada a rede pública, o percentual brasileiro sobe para 71,2 

alunos por computador. Ao analisarmos a inserção dos professores, enquanto 82% dos 

professores europeus consideram suas habilidades no mundo das TIC como boas e muito 

boas, no Brasil, 54,1% dos professores, afirmaram ter usado a internet nos últimos três meses. 

Considerando, como aponta Castells (1996), que o mundo entrou na era da 

informação, o conteúdo digital cria novas bases para a organização social em rede. Essa nova 

organização oferece instrumentos para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de 

vida, principalmente se concordarmos com a percepção de Wellman (2001), de que as redes 

digitais são instituições sociais, integradas à rotina contemporânea. Em consonância com tal 

visão, assinala-se que: “[...] quando o cidadão não tem acesso às TIC, não se trata apenas de 

uma exclusão tecnológica e sim de exclusão de uma instituição social. O resultado, em última 

instância, é mais uma forma de exclusão social” (BRASIL, 2008, p. 26).  

Sendo assim, o Projeto UCA foi se constituindo em uma perspectiva para a 

elaboração de uma política pública de inclusão digital e social, com o propósito de garantir 

Um Computador por Aluno - UCA nas redes públicas de ensino, com o intuito de disseminar 

o uso do laptop educacional. Para desenvolvimento do paradigma Um para Um, o governo 

federal decidiu sistematizar a proposta de experimentação, considerando a viabilidade 

(tecnológica, pedagógica, logística, gerencial e econômica) desse novo paradigma em duas 

fases: a primeira fase ou Fase 1 – Pré-piloto, experimento em cinco escolas públicas 

brasileiras durante 2007, detalhada no item 3.2.1; Fase 2 Projeto Piloto – 150 mil laptops 

educacionais para serem distribuídos em 300 escolas públicas de até 500 alunos, a partir de 

2010, detalhado no item 3.2.2. 

 

3.2.1 Fase Pré-piloto do Projeto UCA 

 

O Pré-piloto do Projeto UCA surge num contexto de disseminação das discussões e 

de integração das TDIC à cultura escolar, na proporção 1:1. Vários países apresentam 

resultados de estudos sobre esse paradigma, entre eles, destacam-se Estados Unidos, 

Alemanha, Austrália, entre outros. O documento BRASIL (2008) toma como referência para 

analisar os resultados do pré-piloto a proposta denominada Technology Immersion Pilot 
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(TIP), realizada em escolas do Texas, com alunos da etapa intermediária da educação básica 

6º. e 8º. ano, com perfil social de baixa renda. A Avaliação realizada em 2004/2005, primeiro 

ano de implantação do projeto TIP pela Texas Center for Educational Research, financiada 

pelo departamento de Educação dos Estados Unidos, observou que para implementação do 

projeto as dificuldades enfrentadas pelas escolas para imersão plena eram: 

[...] Infraestrutura inadequada; problemas técnicos com as redes sem fio; problemas 

com a conectividade à internet. Porém, a grande barreira envolveu aspectos pessoais 

em função dos diferentes estágios de preparo, disposição, habilidades e atitudes das 

equipes em relação aos objetivos. (BRASIL, 2008, p. 68). 

Tendo por base as dificuldades apresentadas em estudos internacionais, 

apresentamos, a seguir, a proposta de implementação da Fase Pré-piloto, com o intuito de 

observar em linhas gerais, a inserção do laptop no contexto das escolas brasileiras. 

A Fase Pré-piloto teve os experimentos iniciados em 2007, em cinco escolas de cinco 

estados distintos: Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins e Distrito Federal 

(BRASIL, 2008). A equipe governamental criou diferentes grupos para acompanhar o 

processo de implantação do experimento: Comissão de análise e validação dos protótipos, 

constituída por três centros de pesquisa – Fundação Centro de Referência em Tecnologia 

Inovadores –  Certi, em Florianópolis – cadeia produtiva, gestão, inovação (P&D) e Software; 

Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológicos (LSI – TEC/USP), São Paulo – circuitos 

integrados, hardware, tecnologia sem fio, software; Centro de Pesquisa Renato Archer – 

CenPRA, vinculado ao MCT, em Campinas – display, hardware e ergonomia.  

Também participaram desses grupos a Rede Nacional de Pesquisa (RNP), com 

universidades federais, no intuito de desenvolver estudos sobre a utilização de redes sem fio 

(wireless, mesh), visando à interconexão dos equipamentos distribuídos aos alunos. Os relatos 

do estudo, apontados no relatório sobre o Projeto UCA (BRASIL, 2008, p. 92) destacam que:  

No decorrer do trabalho, agregou-se ao foco de validação o viés pedagógico, para 

enfatizar a valorização e qualificação da educação pública brasileira. Assim, foi 

organizado um grupo de acompanhamento pedagógico dos experimentos, formado 

por pesquisadores com larga experiência em pesquisa e projetos na área de 

informática educativa, entre outros: José Armando Valente – Unicamp, Léa da Cruz 

Fagundes – UFRGS, Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida – PUC-SP, Mauro 

Cavalcante Pequeno – UFC, Paulo Gileno Cysneiros – UFPE e Roseli de Deus 

Lopes – USP. 

O grupo pedagógico foi instituído por Portaria Ministerial em março de 2007 e foi 

responsável pela formulação dos princípios orientadores para uso pedagógico do laptop na 

educação escolar. O documento produzido foi acompanhado de um plano de capacitação, 
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apresentado aos representantes de todos os estados, num evento nacional em novembro do 

mesmo ano. 

O Pré-piloto UCA se constituiu de ampla heterogeneidade, pois inicialmente era para 

ser implantado na proporção 1:1. Entretanto, como se observa no Quadro 6, essa diversidade 

se apresentou ao envolver escolas municipais e estaduais, escolas pequenas, médias e grandes; 

em relação ao quantitativo de alunos em relação ao número de laptops recebidos, constituindo 

de diversas formas, desde o 1:1, 3:1, 8:1 e à disponibilização para apenas três turmas da 

escola; também variedade quanto às empresas fornecedoras dos equipamentos, aos modelos, 

ao sistema operacional utilizado, ao tipo de conexão e à distribuição da rede. 

Quadro 6. As escolas do Pré-piloto UCA e as alternativas tecnológicas 

 

Estado 

 

Escola 

Rede 

 

Aluno 

(a)s 

 

Professor 

(a)s 

 

Laptop 

 

Empresa 

Modelo 

Sistema 

 

Recebeu 

Conexão 

Computador 

Aluno/ 

Distribuição 

da rede 

RS Luciana de 

Abreu/ 

Estadual 

400 50 275 OLPC/ 

XO/ 

Linux 2.6.22 

Mar/2007/ 

TV a Cabo a 

200Kbps 

1:1 

-Wifi e Rede 

Mesh 

SP Ernani 

Silva 

Bruno/ 

Municipal 

1.200 50 275 OLPC/ 

XO/ 

Linux 2.6.22 

Ago./2007/ 

Frame Delay a 

512 Kbps 

8:1 

-Wifi e Rede 

Mesh 

RJ CIEP Rosa 

Guedes/ 

Municipal 

400 26 400 Intel/ 

Classmate/ 

Linux 

Metasys 2.0 

Ago./2007/ 

Cabo VDSL 

1:1 

- 

Wifi 

TO Dom 

Alano M. 

Du Noday/ 

Estadual 

911 34 400 Intel/ 

Classmate/ 

Linux 

Metasys 2.0 

Ago./2007/ 

Acesso discado 

a 

3 MB 

3:1 

 

Wifi 

DF Centro de 

EF n. 1 

(Paranoá) 

Estadual 

1000 76 40 Encore/ 

Mobilis/ 

Linux Kernel 

2.4 

Ago./2007/ 

Acesso via 

Rádio 2MB 

Aplicado em 3 

turmas. 

Wifi 

Fonte: Representação adaptada pela pesquisadora, segundo o documento Avaliação de Políticas 

Públicas: "Um Computador por Aluno: a experiência brasileira”, da Câmara dos Deputados (BRASIL, 2008). 

 

Considerando a diversidade encontrada na implementação do pré-piloto, foi 

necessário considerar a implementação do projeto em quatro dimensões: I- infraestrutura 

tecnológica – equipamentos e conectividade; II- infraestrutura física e logística; III- suporte 

técnico e IV- suporte pedagógico. (BRASIL, 2008) 

Na primeira dimensão (infraestrutura tecnológica- equipamentos e conectividade), 

destaca-se no pré-piloto a diversidade de equipamentos, de sistema operacional, da rede de 

distribuição e de conexão; para tanto, foram requeridas formas distintas de atuação junto às 

escolas. Na segunda dimensão (infraestrutura física e logística), observa-se que apesar das 
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escolas escolhidas terem sido consideradas com boa infraestrutura, considerando o cenário 

das escolas brasileiras, no entanto, foram necessárias readequações em relação à rede elétrica, 

confecção de mobiliário, rede wifi, carteiras dos alunos, entre outras. Na terceira dimensão 

(suporte técnico) a forma de garantir o suporte técnico da empresa se efetivou mediante a 

solicitação de cada escola uma vez que as escolas não possuíam um profissional para atender 

todas as demandas iniciais do projeto. Na quarta dimensão (suporte pedagógico), destaca-se a 

diversidade das instituições que acompanharam o desenvolvimento do experimento: as 

escolas do Rio Grande do Sul e São Paulo tiveram o acompanhamento realizado 

respectivamente pela UFRGS e USP; a do Tocantins17 e Distrito Federal pelo NTE; e, as do 

Rio de Janeiro pela estrutura do Piraí digital, conforme estudos de Brasil (2008).  

Segundo o relatório do Projeto UCA (2008, p. 107), a capacitação inicial foi 

instrucional no Tocantins e no Rio de Janeiro; essa capacitação foi realizada pela Intel. O 

estudo menciona que “[...] também foram oferecidas capacitações sobre uso pedagógico do 

laptop, aprendizagem por projetos e situações problema, portais e objetos virtuais de 

aprendizagem, etc.”. No tocante ao que é chamado de suporte pedagógico, o relatório 

(BRASIL, 2008) destaca duas iniciativas: a primeira iniciativa - realizada no RS, pela UFRGS 

– que realizava reuniões de trabalho semanal, os professores socializavam o andamento dos 

projetos de aprendizagem dos alunos, trocavam experiências e planejam as atividades 

seguintes. Nessas oportunidades foram realizados “treinamentos de software” específicos.  

A segunda iniciativa destaca a estrutura de suporte pedagógico implantada na escola 

do Tocantins centrada na figura de dois coordenadores pedagógicos, um para o dia e, outro 

para atender o período noturno, isso em virtude de “[...] sua presença cotidiana, centrada nas 

propostas concretas que o professor elabora e mais consciente das habilidades tecnológicas do 

docente, faz com que sua intervenção seja mais prática, mais objetiva e, portanto, muito mais 

efetiva” (BRASL, 2008, p. 110). 

Nas considerações finais e recomendações apresentadas no documento (BRASIL, 

2008, p. 167-173), foram consideradas reflexões para se pensar a Fase 2 do Projeto UCA. 

Entre elas destacam-se: 

A disseminação de projetos 1:1 e conexão à internet baseiam-se fundamentalmente, 

na expectativa de que essas tecnologias digitais potencializem resultados da 

educação escolar ao melhorar a qualidade do processo ensino aprendizagem; 

[...] a literatura analisada nesse trabalho [...] traz evidências inconclusivas sobre o 

impacto positivo dessas ferramentas no desempenho acadêmico dos alunos. Por 

                                                           
17 Tocantins a SEDUC estabelece convênio com a PUC-SP, que passa a formação dos formadores e 

acompanhamento do pré-piloto.  
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outro lado, a visão de que se pode julgar o impacto das TIC com base apenas no 

desempenho acadêmico dos alunos é apontada como parcial [...] pesquisadores 

questionam as avaliações focadas em testes de aprendizagem nos moldes 

tradicionais [...]. Pontua que na Fase 2 Piloto já está previsto escolas com no 

máximo 500 alunos [...] objetivo, portanto, é fazer a imersão total da escola nessa 

tecnologia, como defende Seymour Papert. 

Considerando as dimensões do sistema educacional brasileiro [...] a experiência de 

compartilhamento de laptops da escola Dom Alano Du Noday – modelo 3:1, embora 

longe do ideal, não seria mais realista para a eventual adoção da ideia como política 

pública, no médio prazo. Quais são os aspectos pedagógicos, técnicos, operacionais, 

gerenciais que justificam sua adoção ou descarte? Como ter sucesso na inserção 

dessa tecnologia em larga escola diante das carências de ordem estrutural, técnica e 

de recursos humanos e à multiplicidade de realidades que defrontam as escolas 

públicas brasileiras? Começar por quem deseja participar [...]. A universidade, em 

especial, não deve ficar desconectada do processo de inclusão digital das escolas 

brasileiras. [...] regulamentação do Fust, já em tramitação no Congresso Nacional, 

visando a viabilizar sua aplicação na universalização do acesso às TICs nas escolas 

públicas em todo o Brasil, será de grande importância, isso independentemente de se 

os recursos financiarão o UCA [...]. [...] na observação das cinco experiências do 

UCA, ficou evidenciado que a introdução das TIC nas escolas, assim como em todas 

as dimensões da vida brasileira, é um processo inexorável e inevitável. É também 

um processo eivado de contradições e conflitos, mostrando-se por vezes um mar de 

oportunidades, por vezes um abismo de incertezas. (BRASIL, 2008, p. 167-173) 

 

As reflexões realizadas no relatório sobre o pré-piloto apontam a necessidade de 

pensar a integração das tecnologias no currículo a partir da análise crítica, considerando a 

relevância do projeto, mas sem perder de vista as condições que perpassam todo processo. 

Nesse contexto, sugerem ações para a implantação da fase 2, em relação ao modelo, a 

infraestrutura, o desenvolvimento pedagógico e ao financeiro, para que possa mensurar as 

oportunidades de integração a tecnologia no currículo da educação básica. No item seguinte é 

detalhada a fase 2 do Projeto UCA. 

 

3.2.2 Fase piloto do Projeto UCA 

 

A fase 2 se constituiu pelo Projeto piloto denominado de Projeto UCA. Instituiu-se 

como uma expansão do experimento para ser desenvolvido em 300 escolas brasileiras, com 

até 500 alunos, a ser experienciado em todos os estados brasileiros, via aquisição de 150 mil 

laptops pelo MEC e distribuído a essas escolas. A proposta inicial era realizar a aquisição 

desses laptops via licitação, na modalidade pregão eletrônico em 2007 e, iniciar as ações em 

2008. Considerando os problemas descritos no relatório da Câmara de Deputados sobre o 

Projeto UCA (BRASIL, 2008) em relação às especificações exigidas no edital, quanto aos 

“requisitos técnicos dos equipamentos”, “requisitos funcionais do equipamento”, “requisitos 

garantias”, além das especificações das obrigações atribuídas à contratada, os valores dos 
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laptops foram superiores aos valores previstos pelo governo federal. Sendo assim, o governo 

realizou ajustes orçamentários e o processo licitatório demorou mais tempo do que o previsto, 

razão pela qual a fase 2: Projeto UCA foi iniciada em meados de 2010. 

Ainda, o relatório mencionado (BRASIL, 2008) pontuou que a proposta de 

implantação da Fase 2 adquiriu contorno diferenciado do pré-piloto, principalmente no design 

do planejamento e da gestão do Projeto. Nesse sentido, apresenta-se o detalhamento do 

Projeto UCA, a partir da Proposta de Formação Brasil, elaborada pelo Grupo de Formação e 

Acompanhamento, composto pelos seguintes profissionais: Beatriz Corso Magdalena 

(UFRGS), Iris Elisabeth Tempel Costa (UFRGS), Maria Elisabette Brisola Brit Prado 

(Unicamp), Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida (PUC-SP), Maria Helena Cautiero 

Jardim (UFRJ), Mauro Cavalcante Pequeno (UFC) e Pedro Ferreira de Andrade – 

(SEED/MEC). 

Diferentemente do pré-piloto, a fase 2: Projeto UCA teve uma proposta de formação 

que foi sistematizada no “Projeto UCA Formação Brasil, planejamento das ações/Cursos”, 

elaborado por seis consultores e um representante da SEED/MEC que formou o Grupo de 

Formação e Acompanhamento, ligado ao GTUCA. O objetivo da Proposta Formação Brasil, 

foi “criar e socializar novas formas de utilização das tecnologias digitais nas escolas públicas 

brasileiras para ampliar as possibilidades de inclusão digital escolar e promover o uso 

pedagógico das tecnologias de informação e comunicação” (BRASIL, 2009, p. 1), e foi 

elaborado com vistas a orientar a formação, o acompanhamento e a avaliação do Projeto 

UCA. 

A ênfase da formação do projeto UCA está na constituição de redes, como definida 

por Almeida et al. (2011, p. 8). Essa formatação em rede se efetivou na constituição do 

GTUCA, na organização dos GTs de avaliação, de pesquisa e de formação. Para 

operacionalizar o processo de formação em rede, foram organizados vários grupos, que são 

relevantes para a compreensão da formação em curso: 

Grupo de Trabalho de Assessores Pedagógicos do Projeto Um Computador por 

Aluno – GTUCA18, constituído por dez docentes representantes de Instituições de 

Ensino Superior, denominadas neste projeto de IES Global; Grupo de Formação e 

Acompanhamento, constituído por seis consultores especialistas da área e um 

representante da Secretaria de Educação a Distância – SEED/MEC (O ProUCA foi 

transferido para Secretaria de Educação Básica – SEB); Equipes de Formação e 

                                                           
18  GTUCA – composto por 10 docentes representantes de Instituições de Ensino Superior, neste estudo 

denominado de IES Global. Os dez docentes são: Divanizia Souza – UFS, José Armando Valente – Unicamp, 

Léa Fagundes - UFRGS, Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida – PUC-SP, Maria Helena C. Horta Jardim – 

UFRJ, Mauro Cavalcante Pequeno – UFC, Paulo Gileno Cysneiros – UFPE, Roseli de Deus Lopes – USP, Simão 

Pedro P. Marinho – PUC/Minas e Stela Piconez – USP. 
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Pesquisa, compostas de professores/pesquisadores das IES Globais que atuam junto 

às IES Locais; Equipes de Formação destinadas a atuarem junto às escolas piloto. 

Tais equipes são formadas por professores de IES Locais, representantes das SE e 

multiplicadores dos NTE/NTM; Professores e gestores das escolas piloto; Alunos- 

monitores. (BRASIL, 2009, p. 8). 

A Figura 2 apresenta o modelo de organização e a estrutura geral da Proposta de 

Formação Brasil: 

Figura 2. Modelo de Organização e Estrutura Geral da Proposta de Formação Brasil 

 

 
Fonte: Projeto UCA Formação Brasil, planejamento de ações/Cursos. (BRASIL, 2009). 

 

 

Nessa estrutura foram definidas quais ações competiam a cada grupo, e quais as 

atribuições que cada grupo ou equipe deveria desempenhar. Para melhor compreender essa 

estrutura, o Quadro 7 apresenta o detalhamento dos grupos e das atribuições correspondentes 

a cada um. 

Quadro 7. Atribuições dos grupos da estrutural da Proposta de Formação Brasil 

GRUPOS ATRIBUIÇÕES 

GTUCA Acompanha e analisa a concepção, a estrutura curricular das propostas de curso de 

preparação e de formação a serem desenvolvidas pelas várias instâncias envolvidas 

no Projeto Piloto UCA. 

Grupo de formação e 

acompanhamento 

Elabora a estrutura curricular de acordo com a concepção definida no âmbito do 

GTUCA, os conteúdos, o desenho e a produção dos cursos, bem como o 

desenvolvimento da preparação das Equipes de Formação e Pesquisadas IES-

Globais. Além disso, esse grupo acompanha e dá suporte a preparação das IES-

Locais e NTE/NTM, como na atuação das IES-Locais e NTE/NTM junto à 
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formação nas escolas. 

Equipes de formação e 

pesquisa – IES Globais 

Foram oito equipes para a montagem da rede interativa ente os parceiros. Essas 

equipes contavam com um grupo de onze profissionais, participantes dos diversos 

segmentos de formação de professores, composto por: um coordenador 

representante do GTUCA um vice - coordenador, dois professores, seis tutores, uma 

secretária executiva. As equipes de formação e pesquisa das IES Globais farão a 

preparação das IES Locais e NTE/NTM, assim como acompanharão a atuação 

junto à formação nas Escolas. 

IES Locais As IES serão selecionadas a partir da proposição dos grupos de formação e 

pesquisa, considerando seu interesse em desenvolver experiências práticas com 

tecnologias digitais na educação. Serão vinte e sete grupos compostos por oito 

profissionais, sendo: um coordenador, dois professores, cinco tutores. Os 

professores ou tutores IES Locais orientarão e acompanharão os multiplicadores no 

desenvolvimento das ações de formação nas escolas.  

SE/NTE/NTM Os multiplicadores, ligados aos NTE/NTM participantes do projeto atuarão, 

diretamente, nos processos de planejamento e implementação de ações pedagógicas 

com o uso do laptop educacional, trabalhando em parceria com os professores e 

gestores das escolas.  

Fonte: Projeto UCA Formação Brasil, planejamento de ações/Cursos. (BRASIL, 2009). 

 

Toda essa estrutura organizada se constituiu com a intenção de implantar a proposta 

de formação para ser desenvolvida por um período de 2 anos. É importante destacar que tal 

proposta de formação contemplava os objetivos apontados para implementação da formação. 

A proposta de formação teve como objetivos: 

1. Estruturar uma rede de formação, de acompanhamento e apoio às práticas 

pedagógicas, com uso do laptop educacional nas escolas; 

2. Contribuir com a inserção de uma prática inovadora do uso das tecnologias 

educacionais nos cursos e programas de formação inicial e continuada de 

professores; 

3. Qualificar professores das escolas públicas participantes do piloto do Projeto 

UCA para uso do laptop educacional em práticas que privilegiem a aprendizagem 

baseada na construção cooperativa do conhecimento, em consonância com as 

especificidades das propostas curriculares de suas escolas; 

4. Criar uma cultura de redes cooperativas, intra e inter-escolas, com o uso de 

tecnologias digitais, favorecendo a autonomia, o aprofundamento e a ampliação do 

conhecimento sobre a realidade contemporânea; 

5. Contribuir com a construção da proposta político-pedagógica das escolas, 

aproveitando as possibilidades do laptop educacional, as estratégias pedagógicas 

inovadoras, o respeito à diversidade das comunidades e a consciência do papel da 

escola no desenvolvimento da inteligência dos membros, com consequentes 

mudanças em sua participação crítica e ativa na sociedade. (BRASIL, 2009, p. 4). 

O grupo de formação e acompanhamento constituído por pesquisadores de IES, com 

experiência reconhecida no uso da tecnologia, produziu a Proposta de Formação Brasil, tendo 

como base quatro etapas: I. Preparação da equipe de formação e pesquisa; II. Preparação da 

equipe de formação; III. Preparação da formação da escola; e de IV. Capacitação dos alunos 

monitores. Além dos objetivos já mencionados, o grupo de formação e acompanhamento 

criou os seguintes pressupostos norteadores à concepção de formação do Projeto UCA: 
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- Reconhecimento do papel das tecnologias digitais na sociedade, suas 

implicações nos modos de pensar e agir e, consequentemente, a importância 

de sua inscrição na comunidade escolar; 

- Comprometimento com a dimensão pública da escola como espaço formal 

de aprendizagens, visando à inclusão digital e social das classes menos 

favorecidas; 

- Aproveitamento da pluralidade cultural, construtora de diferentes visões de 

mundo; 

- Respeito à autonomia na organização curricular, considerando as 

características e experiências específicas dos alunos e professores assim 

como as necessidades de construção de conhecimento científico; 

- Importância da articulação dos professores, dos componentes curriculares, 

das experiências individuais e coletivas, das estratégias pedagógicas e das 

diferentes mídias entre si, nas distintas etapas ao longo da formação; 

- Necessidade de inter-relação entre práticas pedagógicas e as teorias que as 

fundamentam; 

- Visão da instituição escolar como uma organização aprendente, que se 

desenvolve e se reestrutura como resultado do movimento reticulado dos seus 

diferentes segmentos;  

- Compreensão do papel do professor como mediador do conhecimento e 

criador de condições favoráveis ao desenvolvimento dos processos de 

aprendizagem dos alunos; 

- Reconhecimento do papel de liderança dos gestores na articulação da 

comunidade escolar e no apoio à utilização inovadora das tecnologias 

digitais, promovendo as adaptações dos espaços e dos tempos da sala de aula, 

bem como do projeto político pedagógico da escola. (BRASIL, 2009, p. 5). 

Para que o processo de formação acontecesse na perspectiva da integração da 

tecnologia com o currículo, segundo os pesquisadores do Grupo de Formação e 

Acompanhamento, prescindia da criação de condições para viabilizar a formação e o 

desenvolvimento das práticas pedagógicas com o uso das tecnologias. Nesse sentido, 

precisava-se possibilitar: 

- Laptop para todos os formadores das IES Globais e Locais, secretarias de educação 

estaduais e municipais, multiplicadores, gestores, professores e alunos das escolas; 

- Existência de infraestrutura de conectividade wireless que assegure o acesso 

simultâneo dos alunos, de um turno, à internet; 

- Envolvimento efetivo das diversas instâncias do sistema de ensino para viabilizar a 

implementação do processo de reestruturação dos tempos e espaços escolares; 

- Garantia de tempo, nos planejamentos dos professores, para que possam realizar a 

formação em serviço; 

- Formadores (IES, SE e NTE/NTM) com disponibilidade para trabalhar em parceria 

com os professores e gestores, tanto no ambiente físico da escola, quanto nos 

ambientes virtuais; e, 

- Disponibilização de um ambiente virtual de aprendizagem estável, capaz de abrigar 

várias turmas, acessos simultâneos, recursos de interação e espaço para publicações 

de ferramentas de gestão. (BRASIL, 2009, p. 6). 

Como foi observado no Relatório de Avaliação da Câmara dos Deputados (BRASIL 

2008), no Pré-piloto desenvolvido em cinco escolas brasileiras que apresentavam condições 

adequadas para seu funcionamento, foram necessários ajustes quanto a infraestrutura. O 

estudo apontou que ao considerar a ampliação do experimento para 300 escolas em todo 
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Brasil, escolas urbanas e rurais, em escolas do centro e nas periferias, precisava-se pensar e 

garantir uma infraestrutura mínima, com instalações elétricas adequadas, mobiliário, espaço 

físico, bem como, analisar os aspectos tecnológicos no que tange à durabilidade das baterias, 

confiabilidade e cobertura das conexões com a internet, nas questões técnicas como 

assistência, reposição, concerto e manutenção dos laptops. Essa atenção se deve pelo fato de 

que esses elementos são de influência direta no desenvolvimento das ações de formação.  

Considerando que a tônica na proposta de implementar o Projeto UCA, no modelo 

1:1, era possibilitar a melhoria da qualidade da educação, as condições de infraestrutura, 

logística e de acesso a rede necessariamente precisavam ser garantidas, para não comprometer 

o uso da tecnologia na escola, como propõem Almeida e Valente (2011, p. 65), “[...] ampliar a 

aprendizagem para além da sala de aula, uma vez que os laptops possibilitam a aprendizagem 

em qualquer lugar e a qualquer momento [...].”  

É importante destacar que a Proposta de Formação Brasil apresentava uma 

organização da formação em etapas distintas para seu processo de implementação. Dentre 

elas, destacam-se: 

- Promover reuniões de trabalho nacional e regionais com gestores estaduais e 

municipais para divulgar o Projeto UCA [...]; 

- Capacitar recursos humanos de forma descentralizada e em redes; 

Utilizar, quando pertinente, os conteúdos e as capacitações dos programas das 

Secretarias do MEC [...]; 

- Utilizar o ambiente virtual de aprendizagem e-Proinfo como espaço de trabalho e 

trocas entre os participantes dos projetos e entre as equipes formadoras das 

universidades e NTE/NTM; 

- Explorar o potencial pedagógico de recurso do laptop educacional para trabalhar 

[...] com diferentes linguagens e mídias; 

- Utilizar ferramentas interativas disponíveis na web 2.0; 

- Respeitar os diferentes níveis de apropriação tecnológica dos professores e 

gestores; 

- Desenvolver movimentos e processos de cooperação e solidariedade; 

- Trabalhar, concomitantemente, com ações disciplinares e interdisciplinares, tendo 

como ponto de partida tanto os interesses dos alunos quanto a intencionalidade 

pedagógica dos professores. (BRASIL, 2009, p. 7). 

Mediante a intenção de materializar as estratégias adotadas na implementação da 

proposta Formação Brasil, foi constituída e desenvolvida a rede estrutural do processo que 

buscava apresentar: os sujeitos e as instituições envolvidos; a infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento da proposta; os processos e vários níveis de organização dos sujeitos nas 

instituições; as formas de acompanhamento pedagógico; a proposta de avaliação; a estrutura 

do curso; e, por fim, as estratégias adotadas de retroalimentação dos sujeitos, dos grupos e das 

equipes, nos vários níveis de organização da rede de formação. 
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Esses grupos foram propostos no sentido de manter uma relação dialógica, de troca 

de informações, assessoria e orientação, para subsidiar as ações de cada grupo ou equipe na 

estruturação da rede. O GTUCA tinha a função de assessorar os outros grupos ou equipes da 

rede e dar suporte à SEED/MEC, na reflexão e no embasamento para a tomada de decisão 

sobre as estratégias a serem adotadas no desenvolvimento da proposta, tanto em termos de 

infraestrutura, quanto de avaliação e formação, conforme ilustrado na Figura 3. 

Figura 3. Rede estrutural do processo de formação 

 
        Fonte: Projeto UCA Formação Brasil, planejamento de ações/Cursos (BRASIL, 2009, p. 10-11). 

 

Na rede estrutural do processo de formação ilustrada anteriormente é possível 

observar vários níveis de organização dos sujeitos e das instituições envolvidas na formação 

da rede. Na coordenação geral, inicialmente, estava a SEED/MEC; entretanto, com as 

mudanças nas políticas de educação e a extinção da SEED, o projeto UCA foi para a 

SEB/MEC (Secretaria da Educação Básica/Ministério da Educação), órgão que passou a 

agregar e coordenar toda a rede de formação: 1. O GTUCA; 2. O grupo de formação e 
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acompanhamento (consultores); 3. A equipe de avaliação (consultores); e 4. A equipe de 

infraestrutura.  

Com a extinção da SEED, o grupo deixou de existir de fato, pois não foi criada 

nenhuma portaria que permitisse a continuidade de seus trabalhos. Dessa forma a SEB 

assumiu a coordenação do projeto UCA e deu prosseguimento aos trabalhos sem a presença 

de membros do grupo que até então exercia a orientação e o assessoramento do Projeto UCA. 

O Grupo de Formação e Acompanhamento, composto por pesquisadores consultores 

das universidades brasileiras e um representante da SEED/MEC, foi responsável pela criação 

e implementação da estrutura da Proposta de Formação Brasil; pelo design e pelo conteúdo 

dos cinco módulos; pela orientação do grupo de programadores; por orientar, preparar e 

subsidiar as equipes das IES Globais; compor a rede de trocas; subsidiar a equipe de 

avaliação; e dialogar com a infraestrutura.  

Na elaboração da proposta, a equipe de avaliação (consultores) deveria socializar 

seus relatórios, para sinalizar os impactos da formação e, ao mesmo tempo, reorientar as ações 

do grupo de formação e acompanhamento, da infraestrutura, do GTUCA e da SEED/MEC. O 

GTUCA avaliaria as ações de formação nas escolas, reorientaria e subsidiaria as ações das 

IES Globais e Locais. O que de fato não aconteceu, pois apesar da entrega dos relatórios 

parciais e finais, pela equipe de avaliação, o MEC não realizou a socialização dos resultados 

com previa a retroalimentação da rede de formação. 

A equipe de infraestrutura englobava as ações de logística, os editais, o 

monitoramento e suporte técnico. Essa equipe teve a função de manter diálogo com outros 

grupos e ser responsável pela organização da infraestrutura da rede wifi nas escolas.  

As equipes de formação se constituíram em dois blocos: 1. Das IES Globais, 

responsáveis pela formação das IES Locais (cada IES Global englobava várias IES Locais sob 

sua responsabilidade, com a intenção de compor uma rede de troca, de preparação, orientação 

e formação, considerando para isso, as demandas locais e o design da proposta Formação 

Brasil); 2. As IES Locais se constituíram uma em cada estado, com foco no planejamento, na 

gestão e no desenvolvimento da formação de professores, gestores e alunos monitores das 

escolas que fizeram parte do projeto. 

A proposta de formação tinha como referência: o fomento à rede de trocas; a 

qualificação de professores e gestores para o uso das tecnologias; possibilitar ações 

pedagógicas inovadoras; retroalimentar todas as outras equipes, pois as ações de uso da 
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tecnologia nas práticas pedagógicas era o objetivo da rede de formação, conforme exposto na 

Figura 3. 

Destaca-se, aqui, a rede de formação que se configurou no Projeto UCA Tocantins, 

considerando a articulação permanente entre a UFT (IES Local), a PUC-SP (IES Global) e a 

interlocução com participantes do GTUCA.  A PUC-SP, instituição responsável pela formação 

da equipe da UFT, esteve presente em todo o processo de desenvolvimento do projeto, 

acompanhando, orientando, ajustando as ações, a partir das demandas do contexto; 

construindo redes de trocas entre os estados dos quais era a IES global, consolidando projetos 

de pesquisa que possibilitaram a investigação das práticas pedagógicas de uso do laptop nas 

escolas, observando a aprendizagem, as ações inovadoras de uso das tecnologias no currículo. 

 

3.2.2.1 Organização e estrutura do curso 

 

A formação em rede, proposta pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, 

constituiu-se de quatro etapas, organizadas no formato de ações a serem desenvolvidas:  

Ação 1: preparação da equipe de formação e pesquisa – IES Global, que era de 

responsabilidade do Grupo de Formação e Acompanhamento, com o objetivo de preparar essa 

equipe para desenvolver o processo de formação nas IES Locais, SE/NTE/NTM;  

Ação 2: preparação da equipe de formação local desenvolvida pela IES Global, com 

o objetivo de preparar a equipe de formação dos membros da IES Local;  

Ação 3: formação da escola, de responsabilidade da equipe das IES Locais, 

SE/NTE/NTM, em cooperação com a IES Global, com o objetivo de preparar a equipe de 

professores e gestores das escolas para o uso pedagógico inovador das tecnologias digitais, na 

expectativa de estruturar as redes de cooperação;  

Ação 4: capacitação de alunos-monitores, de responsabilidade das Secretarias de 

Educação dos estados e municípios e das escolas. 

Sem desconsiderar a relevância das demais ações, neste estudo, busca-se 

compreender a especificidade da ação 3, considerando que a formação da escola é 

responsabilidade das IES Locais.  Segundo Almeida et al. (2011, p. 10), a formação “[...] em 

rede é realizada a partir de um trabalho efetivo entre IES Global, IES Local e Escolas, com o 

apoio da Secretaria Estadual de Educação e das secretarias municipais constituindo um grande 

grupo de trabalho”. 
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A formação da escola teve como princípio a educação autônoma, cooperativa, 

desenvolvida em situação de aprendizagem, com intuito de “aprender fazendo”. Essa ação 

teve carga horária de 180 horas, desenvolvida em cinco módulos pela equipe de formação da 

IES Local, em colaboração com a IES Global. Os módulos da formação da escola envolveram 

três dimensões imbricadas: 

A. Tecnologia – apropriação e domínio dos recursos tecnológicos voltados para o 

uso do sistema Linux e de aplicativos existentes nos laptops educacionais; B. 

pedagógica – integração dos laptops nos processos de aprender e ensinar, gestão de 

tempos, espaços e relações entre os protagonistas das escolas, do sistema de ensino e 

da comunidade externa; C. teoria – articulação de teorias educacionais que 

permitam compreender criticamente os usos das tecnologias digitais em diferentes 

contextos de aprendizagem. (BRASIL, 2009, p. 19). 

A implementação da ação 3 ocorreu com o desenvolvimento do “Curso de Formação 

da Escola”; buscou qualificar professores e gestores para o uso de aplicativos do laptop 

educacional em práticas que privilegiavam a aprendizagem, tendo como base a construção 

cooperativa do conhecimento, considerando as especificidades das propostas curriculares e as 

metodologias reflexivas para inserção das tecnologias no contexto da sala de aula.  

O curso foi desenvolvido em cinco módulos:  

Módulo 1 – MO1: apropriação tecnológica – com o objetivo de garantir 

familiaridade aos cursistas, aos programas e às ferramentas disponíveis no laptop educacional.  

Módulo 2 – MO2: web 2.0 – com o objetivo de possibilitar a apropriação e a 

inserção dos cursistas em redes colaborativas e de cooperação na construção do 

conhecimento, no desenvolvimento de atividades a serem planejadas para possibilitar a 

inserção de práticas pedagógicas diferenciadas, a partir da utilização das ferramentas da web 

2.0 no contexto da sala de aula.  

Módulo 3 – MO3: formação na escola - constituído de dois blocos: o Módulo 3a, 

para os professores, com a finalidade de desenvolver práticas pedagógicas inovadoras com 

uso de tecnologias em sala de aula a fim de possibilitar dinâmicas de interação, cooperação e 

colaboração de alunos com alunos, professores com alunos, professores com professores; o 

Módulo 3b, para gestores, com o objetivo de desenvolver atividades de integração das 

dimensões teóricas, metodológicas e práticas dos gestores, da escola e das secretarias, no 

propósito de integrar as tecnologias aos processos de gestão escolar. 

Módulo 4 – MO4: elaboração de projetos - objetivando aprofundar os conceitos 

teóricos sobre projeto, tecnologias e currículo dos professores e gestores, a fim de integrar aos 
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projetos de sala de aula as tecnologias digitais, constituir novas formas de organização e 

construção do conhecimento e do currículo.  

Módulo 5 – MO5: sistematização da formação na escola - com a finalidade de 

desenvolver ações voltadas à articulação entre as dimensões pedagógicas e de gestão escolar, 

para possibilitar a construção do Projeto de Gestão Integrada à Tecnologia (ProGItec), 

integrado ao projeto político-pedagógico da escola, para a sustentabilidade no uso dos laptops 

educacionais.  

Um dos pressupostos da proposta Formação Brasil foi de que, ao final do curso, os 

cursistas, professores e gestores das escolas, tivessem desenvolvido as seguintes 

competências: 

Operar os recursos do laptop; 

Integrar o uso do laptop educacional com os recursos do laboratório de informática e 

outras mídias existentes na escola; 

Resolver os problemas comuns referentes ao uso do laptop; 

Conhecer o potencial pedagógico dos recursos do laptop, da web e da web 2.0; 

Utilizar as tecnologias digitais como suporte para a investigação e resolução de 

problemas ou interesses; 

Acessar, selecionar, organizar e sistematizar a informação obtida em diferentes tipos 

de linguagens virtuais (imagem, textos, vídeos, fotos, filmes...); 

Participar de e construir redes virtuais de aprendizagem; 

Produzir hipertextos para diferentes públicos, integrando diferentes mídias; 

Utilizar as tecnologias digitais como recursos para seu desenvolvimento pessoal e 

profissional; 

Compreender as vantagens e as restrições do uso das tecnologias digitais nos 

processos educativos. (BRASIL, 2009, p. 28). 

As IES Locais, portanto, foram desafiadas a implementar a proposta de Formação 

Brasil, de forma contextualizada e criar as condições para que seus professores e gestores 

adquirissem as competências citadas. Com o propósito de analisar como o planejamento e a 

gestão do curso de formação continuada para uso das tecnologias, inspirados na proposta de 

Formação Brasil, elaborada pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, foi contextualizado 

no Tocantins, é que surgiu esta pesquisa.  

No intuito de atender ao objetivo da pesquisa, que foi analisar a constituição das 

dinâmicas de planejamento e gestão da formação continua do Projeto UCA Tocantins, para 

possibilitar a contextualização da formação, fez-se necessário mapear os dados construídos 

pela equipe de formação: as reuniões por Skype, os encontros presenciais de formação da 

equipe com participação dos pesquisadores, Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida e José 

Armando Valente, voltados para a reflexão teórico-prática sobre o uso do laptop nas práticas 

pedagógicas, as atas das reuniões, as planificações dos módulos, os relatórios produzidos 
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sobre o projeto, o ambiente de gestão da formação construído no AVA do curso, as 

publicações de relatos de práticas, pôsteres, comunicações, artigos, teses e dissertações. 
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CAPÍTULO 4 

Percurso metodológico 

 
[...] – Difícil de entender, me dizem, é sua poesia, o senhor concorda? 

- Para entender nós temos dois caminhos: o da sensibilidade que é o 

entendimento do corpo; e o da inteligência que é o entendimento do espírito. 

Eu escrevo com o corpo 

Poesia não é para compreender mas para incorporar 

Entender é parede: procure ser uma árvore. (BARROS, 2010, p. 178). 

 

Para uma melhor compreensão da temática, nos capítulos precedentes, fez-se uma 

exposição sobre os conceitos que perpassam o processo de formação do Projeto UCA 

Tocantins; discutiu-se a presença das TDIC na sociedade contemporânea, refletindo sobre a 

sua inserção no processo educacional; bem como, foi apresentado um panorama das políticas 

de uso das tecnologias na educação em cada governo, no interstício de 1970 a 2014, 

destacando o cenário de estudo e investigação, e, contextualizando a proposta de uso das 

tecnologias no espaço educacional. Agora, no presente capítulo, apresenta-se a descrição do 

percurso metodológico que identifica e fundamenta a pesquisa. 

Este capítulo objetiva descrever o percurso metodológico realizado na pesquisa que 

subsidiou o estudo, destacando-se inicialmente os objetivos, as características da pesquisa 

qualitativa e a opção pela pesquisa-ação. Em seguida, são apresentadas elucidações sobre a 

metodologia utilizada na identificação, coleta e análise dos dados, assim como, é realizada 

uma análise dos conceitos que compõem o estudo e articulam-se aos objetivos da tese.  

A tese aqui constituída busca analisar as dinâmicas de planejamento e gestão da 

formação contínua do Projeto UCA Tocantins. Para atingir tal objetivo, são analisados os 

produções gerados a partir dos períodos de planejamento e gestão da formação contínua de 

professores para o uso das tecnologias que tem como referência a Proposta Formação Brasil, 

elaborada pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, validada pelo GTUCA e 

contextualizada no Projeto UCA Tocantins. 

Assim, retoma-se os objetivos da tese. 

4.1 Objetivos da pesquisa 

Objetivo geral: 

 

 Analisar a constituição das dinâmicas de planejamento e gestão da formação contínua 

do Projeto UCA Tocantins.  
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Objetivos específicos: 

  

 Mapear as referências da literatura disponíveis nas bases de dados CAPES, PUC-SP, 

ERIC, RCAAP de 2007 a 2014 que abordam currículo, formação, planejamento e 

gestão. 

 Analisar as mudanças evidenciadas no planejamento e na gestão da formação contínua 

no contexto do Projeto UCA Tocantins. 

 Identificar entre as mudanças analisadas, aquelas que apresentam indícios de inovação 

ao currículo da formação. 

 

4.2 Pesquisa qualitativa  

 

A opção pela pesquisa qualitativa em educação tem como referência a natureza do 

estudo, considerando para isso a questão da pesquisa que foi analisar como o planejamento e a 

gestão do curso de formação contínua para uso das tecnologias, inspirados na proposta de 

Formação Brasil elaborada pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, foi contextualizada 

no Tocantins.  

A abordagem qualitativa que alicerça a metodologia da pesquisa apoia-se em 

Chizzotti (2008, p. 28), quando menciona que: 

[...] qualitativo implica uma partilha densa com pessoas, fatos e locais que 

constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os significados visíveis e 

latentes que somente perceptíveis a uma atenção sensível e, após este tirocínio, o 

autor interpreta e traduz em um texto, zelosamente escrito, com perspicácia e 

competência científicas, os significados patentes ou ocultos do seu objeto de 

pesquisa.  

Nessa perspectiva, a metodologia de pesquisa adotada perpassa pelas definições 

pontuadas por Chizzotti (2008) que, ao refletir sobre a produção científica nas ciências 

humanas e sociais, observa a existência de divergências no tocante ao padrão a ser seguido 

para a construção de um trabalho científico. Entretanto, o autor afirma que é necessário adotar 

metodologias claras e que estas estejam formalmente descritas e fundamentadas teoricamente 

para justificar e comunicar uma descoberta. Assim, compete ao pesquisador a autonomia na 

escolha de um conjunto de regras que considere relevante para que a pesquisa mantenha as 

exigências de credibilidade, consistência, confiabilidade. 
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O autor ainda menciona que a “[...] abordagem qualitativa parte do fundamento de 

que há uma relação dinâmica entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o 

mundo objetivo e o subjetivo do sujeito” (CHIZZOTTI, 2010, p. 79). Assim, é o pesquisador 

que possui o papel de articular o sujeito ao objeto e extrair os significados importantes para 

sua pesquisa. 

Considerando que cabe ao pesquisador articular os sujeitos ao objeto da pesquisa, 

pode-se relacionar esse direito de escolha da pesquisadora à metáfora apresentada na 

introdução – da colcha de retalhos19 à rede. Assim como a colcha se constitui como artefato 

de retalho produzido por sujeitos sociais, e a atribuição de significado dessa tessitura difere 

em cada contexto social no qual foi produzido, o Projeto UCA também foi sendo 

contextualizado em cada estado, por IES Locais distintas, em contextos diversos e cheios de 

especificidades. Tais especificidades são constituídas pela multiplicidade de escolas e no que 

concerne: aos perfis das equipes escolares, aos profissionais em formação, à equipe de 

formadores, à constituição de sua infraestrutura, entre outros aspectos particulares dessas 

realidades.  

Todavia, tanto na implantação do Projeto UCA quanto na construção de uma colcha 

de retalhos (que vislumbrem uma rede de significados coerentes e lógicos), é necessário que 

os sujeitos responsáveis por sua tessitura consigam articular um planejamento e uma gestão 

que possam dar sentido, interpretação sociocultural, afinidade com o tempo e espaço 

histórico, e que, os saberes constituídos pelos vários sujeitos responsáveis por sua produção 

propiciem reflexões sobre o experienciado e o vivido. 

Com o propósito de possibilitar reflexões sobre o vivido, a pesquisa qualitativa em 

educação privilegia a abordagem da pesquisa-ação educacional, como pressupõe Barbier 

(2007). Tal abordagem é considerada um ato eminentemente pedagógico e político e 

pertencente à categoria da formação, e também se destaca enquanto processo de criação de 

formas simbólicas interiorizadas, estimuladas pelo desenvolvimento do potencial humano. 

Considera-se que o estudo caminhou conforme a ótica de uma investigação-ação, 

como pressupõe Latorre (2001), que considera como uma das características da investigação-

ação a comunicação simétrica, em que todos os envolvidos são parceiros, em igualdades de 

condições, sempre numa parceria colaborativa em termos teórico, prático e político.  

                                                           
19 Colcha de retalhos, segundo Bergerot (2006, p. 9), é “[...] peça composta por vários pedaços de tecidos de 

diversas fontes. Um conjunto de panos coloridos, cada qual com sua história, e que, artisticamente reunidos, 

resultam em uma peça de representação social, capaz de revelar, através de uma pesquisa voltada a esse 

propósito, realidades vividas e experiências por um determinado grupo social, representante de um momento, de 

uma região”. 
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Optou-se pela abordagem da pesquisa-ação, tendo como referência as contribuições 

de Barbier (2007) e o que ele define como processo de pesquisa em espiral. A opção por essa 

abordagem se deu pelo fato de que, durante o processo de planejamento e gestão da formação 

dos educadores no Projeto UCA Tocantins, foi realizado o repensar das ações com constantes 

momentos de avaliação, ampliação da teorização e elaboração de novos planejamentos, como 

pressupõe a teoria de Barbier (2007). O processo de pesquisa em espiral apresenta uma 

sequência de etapas, num movimento sucessivo e são descritos pelo autor na seguinte ordem: 

Situação problemática; planejamento e ação nº 1; avaliação e teorização; retroação 

sobre o problema; planejamento e ação nº 2; avaliação e teorização; retroação sobre 

o problema; planejamento e ação nº 3; avaliação e teorização; retroação sobre o 

problema; planejamento e ação nº 4; e assim sucessivamente. (BARBIER, 2007, p. 

143-144) 

Segundo Barbier, nessa sequência, primeiramente se faz um amplo diagnóstico da 

situação pesquisada para a identificação da situação problemática; em seguida, faz-se o 

planejamento e realiza-se a ação nº. 1 (primeiras intervenções); após essa primeira etapa se 

faz uma avaliação e uma teorização. Nessa proposta, as ações são constantemente avaliadas e, 

se necessário, reformuladas, o que caracteriza o movimento em espiral e não circular, já que, 

não se retorna mais ao ponto de origem, pois, o novo planejamento já está permeado das 

reflexões feitas sobre a primeira fase, via avaliação e teorização, o que automaticamente não 

permite voltar ao ponto inicial que já foi alterado. Assim, esse passo leva a uma retroação 

sobre o problema, gerando um novo planejamento e, por conseguinte, a ação nº. 2 que após 

ser realizada desencadeia o mesmo processo: nova avaliação, teorização e retroação sobre o 

problema. Tal ação pode ser repetida tantas vezes quantas forem necessárias para o alcance 

dos objetivos estabelecidos.  

Sendo assim, a pesquisa-ação educacional pressupõe o envolvimento dos 

profissionais da educação na solução dos problemas das instituições escolares. Nesse sentido, 

o Projeto UCA Tocantins constituiu-se como um processo de articulação entre formadores e 

tutores (com experiência na formação de professor), articulado ao contexto da educação 

básica e em colaboração com pesquisadores, no intuito de criar as condições teórico/práticas 

para orientar a inserção das tecnologias ao currículo escolar.  

 É importante destacar que, apesar da pesquisa que origina essa tese não acontecer 

em concomitância com o desenvolvimento do Projeto UCA Tocantins (já que os dados são 

analisados após o término do projeto), há uma inserção da pesquisadora em todo processo de 

formação, pois atuou na coordenação pedagógica do projeto, articulando as etapas da pesquisa 
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em espiral de Barbier (2007): planejamento e ação de formação, avaliação das ações e 

teorizações coletivas, reflexão sobre os problemas apresentados e busca por novas formas de 

organização, desencadeando o planejamento e a realização da ação. Isso propiciou o 

conhecimento de todos os dados e acesso a todos os produtos gerados a partir das etapas de 

planejamento e gestão da formação contínua de professores para o uso das tecnologias 

Proposta Formação Brasil, elaborada pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, validado 

pelo GTUCA e contextualizada no Projeto UCA Tocantins. 

 

4.3 Procedimentos Metodológicos 

 

Neste item são descritos o contexto da pesquisa, os sujeitos, os instrumentos e as 

estratégias utilizadas para coletar e analisar os dados, tendo em vista os conceitos que 

viabilizaram o processo de seleção dos produtos gerados no decorrer da formação do Projeto 

UCA Tocantins.  

Cabe ressaltar que, com o intuito de fazer o levantamento das produções relevantes 

identificadas sobre a temática, realizou-se a Revisão da Literatura, que teve como foco as 

produções científicas geradas no interstício de 2007 a 2014, tendo como referência os 

descritores de análise do estudo: 1. Currículo, tecnologia e laptop (ou computador portátil) - 

Curriculum technology laptop; 2. Planejamento, tecnologia e laptop (ou computador portátil) 

- Planning technology laptop; 3. Gestão, tecnologia, laptop (ou computador portátil) - 

Management technology laptop; e, 4. Formação, tecnologia, laptop (ou computador portátil) - 

Formation technology laptop. Com esses dados, foi possível fazer o levantamento da 

literatura, que envolveu um diálogo com as produções relevantes identificadas sobre a 

temática. Tal levantamento possibilitou estabelecer um diálogo com a literatura da área e 

embasar as análises dos dados coletados. 

 

4.3.1 Contexto da Pesquisa  

 

O contexto da pesquisa é o processo de formação dos educadores das dez escolas 

públicas participantes de Projeto UCA Tocantins, no período de 2010 a 2013. 

O Tocantins é o estado mais jovem da federação, pertencente à região Norte do país 

e, de acordo com Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), possui uma população 
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estimada em 2013 de aproximadamente 1.478,164 habitantes, com densidade demográfica de 

4,98 (habitantes/km2), distribuídos em 139 municípios.  

Para realização do Projeto UCA Tocantins, foi elaborado o PTA pela UFT e PUC-

SP, com financiamento do MEC, e, implementada numa parceria estabelecida entre a IES 

Local (UFT), que se constituiu a coordenadora da proposta de formação, com a IES Global 

PUC-SP, SEDUC, NTE/NTM e dez escolas no estado do Tocantins, como pode ser observado 

na figura 4.  

Figura 4. Localização do Estado Tocantins: o Projeto UCA nesse contexto 

 
Fonte: Adaptado de: http://www.mapadobrasil.net.br/mapas-do-brasil.php, organizado por Weslley 

Nunes da Silva. 
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A figura 4 apresenta o mapa do Estado do Tocantins, destacando as seis cidades que 

sediaram as 10 escolas do Projeto UCA Tocantins: Araguaína – Escola Estadual Sancha 

Ferreira e Escola Municipal Willian Castelo Branco; Guaraí – Escola Estadual José Costa 

Soares; Paraíso – Escola Municipal Professora Luzia Tavares; Palmas – Escola Estadual Dom 

Alano Du Noday e Escola Municipal Crispim Pereira Alencar; Porto Nacional – Escola 

Estadual Beira Rio (pertencente geograficamente ao município de Porto Nacional, mas 

assessorado pela DRE de Palmas); Dianópolis – Joca Costa e Gurupi – Escola Estadual 

Presidente Costa e Silva e Escola Municipal Antônio Almeida Veras. No mapa foi destacada a 

Cidade de Arraias, pois a coordenação do Projeto UCA Tocantins se dava a partir dos 

profissionais da UFT do Câmpus de Arraias. 

Do montante dessas escolas, 6 são estaduais e 4 municipais, que atendiam um total 

de 4.804 alunos em todas as séries e anos da Educação básica como se pode observar no 

quadro 8. 

Quadro 8: As escolas20 que fizeram parte do Projeto UCA Tocantins 

Escolas Município/Rede Anos de ensino Números de 

alunos 

Laptops 

Sancha Ferreira Araguaína/Estadual Fundamental/Médio/EJA I, II e 

III 

378 403 

Beira Rio Porto Nacional/ 

Estadual/Rural 

Fundamental I e IIMédio 563 652 

Joca Costa Dianópolis/Estadual Fundamental I 200 230 

Dom Alano 

Marie Du Noday 

Palmas/Estadual Fundamental I e IIMédio 1040 941 

José Costa 

Soares 

Guaraí/Estadual Fundamental I 185 210 

Presidente Costa 

e Silva 

Gurupi/Estadual Fundamental II 328 350 

Antônio Almeida 

Veras 

Gurupi/Municipal Fundamental I e II 

EJA 1º e 2º segmento 

722 501 

Professora Luzia 

Tavares 

Paraíso/Municipal Fundamental I e II EJA 455 365 

Crispim Pereira 

Alencar 

Palmas/ 

Municipal/Rural 

Fundamental I e II 478 497 

Willian Castelo 

Branco 

Araguaína/Municipal Educação Infantil/ 

Fundamental I e II 

455 502 

TOTAL 4.80421 4.651 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora (dados de 2013) 

                                                           
20 Para identificação das escolas participantes do Projeto UCA Tocantins, procedeu uma adaptação da 

codificação criada por Kátia Alexandra de Godoi, para o Relatório Técnico Científico “O Currículo da Escola do 

século XXI – integração das TIC ao currículo: inovação, conhecimento científico e aprendizagem”, 2011-2013. 

Exemplo: EM01-AV-AR-2010 (Escola Municipal e número correspondente a sua identificação) + AV 

(abreviatura do nome da escola) + AR (Cidade) + 2010 (ano referente ao início do Projeto). 
21 Percebe-se aqui uma distorção entre o número total de alunos e de laptops. Isso ocorreu pelo fato da 

SEED/MEC não ter considerado os alunos do EJA na aquisição dos laptops na perspectiva do 1:1 e no caso da 

Escola Dom Alano Du Noday a escola, que já havia participado do pré-piloto, recebeu transferência de muitos 

alunos, sendo superior a previsão enviada pela SEED/MEC. 
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Ao analisar o quadro 8, observa-se a diversidade das escolas em relação:  a rede de 

ensino (estadual e municipal); localização das escolas (centrais e da periferia; urbanas e 

rurais); como também em relação aos níveis de ensino: com Educação Infantil – uma escola; 

com Ensino Fundamental I – nove escolas; com Ensino Fundamental II – oito escolas; com 

EJA 1º e 2º segmento – duas escolas; EJA 1º, 2º e 3º segmentos – uma escola e com Ensino 

Médio – três escolas.  O que de certo modo retrata a não uniformidade das escolas que 

fizeram parte do Projeto UCA Tocantins. 

Em relação à proposta de formação implantada no Tocantins, ela se deu com base 

nos conhecimentos pedagógicos da proposta de Formação Brasil, estruturada em 5 (cinco) 

módulos (já descritos no Capítulo 3 da tese), sintetizados no quadro 9 e contextualizada a 

partir da planificação22 dos módulos desenvolvidos na formação de 2010 -2011. A 

planificação teve como foco o currículo da formação, que foi várias vezes reorganizado pela 

equipe do Projeto UCA Tocantins, em parceria com a equipe da PUC-SP, para atender as 

necessidades da equipe em formação é analisada no capítulo 5 e disponibilizada nos anexos. 

A seguir apresenta-se o quadro 9, síntese dos módulos de formação do Projeto UCA 

Tocantins 2010-2011: 

Quadro 9. Síntese dos módulos da formação do Projeto UCA Tocantins 2010-2011 

MÓDULOS DE FORMAÇÃO DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO E CARGA 

HORÁRIA 

 

Módulo 1 – MO1: apropriação 

tecnológica  

Objetivo de garantir familiaridade aos cursistas, aos 

programas e às ferramentas disponíveis no laptop 

educacional. 40 horas (12 horas presenciais e 28 à 

distância). 

 

 

Módulo 2 – MO2: web 2.0  

Objetivo de possibilitar a apropriação e a inserção dos 

cursistas em redes colaborativas e de cooperação na 

construção do conhecimento, a partir da utilização das 

ferramentas da web 2.0 no contexto da sala de aula. 30 

Horas (4 horas presenciais e 26 horas a distância). 

 

 

Módulo 3 – MO3: formação na 

Constituído de dois blocos: o Módulo 3a, para os 

professores, com a finalidade de desenvolver práticas 

pedagógicas inovadoras com uso de tecnologias em sala de 

aula; o Módulo 3b, para gestores, com o objetivo de 

desenvolver atividades e integrar as tecnologias aos 

                                                           
22 Planificação uma proposta adaptada dos estudos do Grupo de Pesquisa Novas Tecnologias em Educação, sob a 

coordenação da Professora Doutora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, realizado no Curso de Gestão de 

Tecnologias, ressignificada no Curso de Formação da Escola do Projeto UCA Tocantins, passa a ser denominado 

de planificação. Planificar é colocar as ações no plano (tabela), considerando para isso as seguintes perguntas: o 

quê? (Ações), como? (Especificação os procedimentos), quem? (Responsável pela ação), quando? (Período de 

realização da ação) e onde? (Local de realização da ação). Ao planificar, coloca-se no plano, em forma de tabela 

todas as ações pensadas pelo grupo de estudo para execução do trabalho de formação. A equipe de formação do 

Tocantins planificava a pauta, o cronograma e os módulos. 
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escola  processos de gestão escolar. 40 horas (12 horas presenciais e 

28 horas à distância). 

 

 

Módulo 4 – MO4: elaboração de 

projetos  

Objetivo de aprofundar os conceitos teóricos sobre projeto, 

tecnologias e currículo dos professores e gestores, a fim de 

integrar aos projetos de sala de aula as tecnologias digitais, 

constituir novas formas de organização e construção do 

conhecimento e do currículo. 40 horas (08 horas presenciais 

e 32 a distância, durando 8 semanas). 

 

Módulo 5 – MO5: sistematização da 

formação na escola 

 

Objetivo de desenvolver ações voltadas à articulação entre 

as dimensões pedagógicas e de gestão escolar, para 

possibilitar a construção do Projeto de Gestão Integrada à 

Tecnologia (ProGItec), integrado ao projeto político-

pedagógico da escola, para a sustentabilidade no uso dos 

laptops educacionais. 30 horas (8 horas presenciais (inicial), 

14 horas a distância e mais 8 horas presenciais para 

socializar os resultados). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Sendo assim, os módulos sintetizados no quadro 9 são da Proposta de Formação 

Brasil e fazem parte da formação aprovada no PTA para desenvolvimento do Projeto UCA 

Tocantins, para 2010 - 2011. Observa-se que no processo de formação, os módulos foram 

sendo ressignificados a partir das demandas da formação, e nos 5 módulos com os conteúdos, 

sintetizados no quadro 9, foram inseridas novas abordagens ou ações, dependendo da 

necessidade apresentada pelos cursistas para o desenvolvimento do módulo. Tais inserções 

ficaram recorrentes a partir da planificação do módulo 2, que descrevia as ações, os 

conteúdos, os procedimentos, os sujeitos responsáveis, as datas e os locais que a formação 

deveria acontecer, observando que a formação era híbrida com momentos presenciais e a 

distância. Esse documento era elaborado de forma coletiva numa linguagem fácil e didática 

para que cada sujeito da equipe de formação conseguisse se apropriar do processo e ter 

clareza dos procedimentos necessários para desenvolver os objetivos da formação, conforme 

análise no Capítulo 5 da tese. 

Para realização da formação em 2012 foi aprovado um novo PTA (2012-2013), 

considerando a necessidade de formação de dois grupos de cursistas. A elaboração do PTA foi 

realizada numa parceria entre a equipe de formação da IES Global (PUC-SP) e da IES Local 

(UFT), que reorganizaram os conteúdos não mais por módulos, mas por etapas, considerando 

os dois grupos de cursistas presentes nas escolas: Grupo 1 – Formação ofertada aos cursistas 

iniciantes (Formação inicial – denominação dada às formações realizadas para os cursistas 

que iniciaram a formação em 2012, sendo eles professores e gestores que assumiram suas 

funções junto às escolas que faziam parte do Projeto UCA Tocantins a partir de 2012); Grupo 

2 – Formação ofertada aos cursistas antigos (Formação continuada – denominação dada às 
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formações realizadas para os cursistas que já haviam realizado a etapa de formação Brasil em 

2011, ou seja, aos professores, gestores que atuavam nas escolas que faziam parte do Projeto 

UCA Tocantins em período anterior a 2012).  

Em 2012 os dois grupos participaram do processo de formação, porém 

desenvolveram etapas distintas, como se pode observar nos quadros 10 e 11. O quadro 10 

apresenta a organização da Formação do Grupo 1:  

Quadro 10.  Grupo 1 – Etapas de formação inicial do Projeto UCA Tocantins 2012-

2013 

ETAPAS DA FORMAÇÃO INICIAL DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO E CARGA 

HORÁRIA 

Etapa I - Desnudando o mundo digital Apropriação tecnológica e Web 2.0 – MO1 e MO223 (60h) 

Etapa II - Desvelando o currículo Elaboração de projetos – MO3 e MO4 (80h) 

Etapa III - Depurando o projeto Discussão sobre MO4 e MO5 (40h) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

No tocante à formação do grupo 2 – que trata da formação continuada do Projeto 

UCA Tocantins, a formação aconteceu em três etapas, conforme descrição do quadro 11: 

 

Quadro 11. Grupo 2 - Etapas de formação continuada do Projeto UCA Tocantins 

2012-2013 

ETAPAS DA FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO E CARGA 

HORÁRIA 

Etapa I - Girando a espiral Apropriação pedagógica das tecnologias (40h) 

Etapa II - Gestando o planejando em rede Formação, escola e sala de aula (40h) 

Etapa III - Integrando a tecnologia ao 

currículo 

Prática pedagógica no contexto das escolas (60h) 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Na formação dos cursistas em 2012, as etapas receberam outra denominação e 

possuíram um foco diferenciado, com abordagens mais aprofundadas das temáticas, como 

pode ser observado nos quadros 10 e 11. Os diferentes aspectos que envolvem essa formação, 

bem como sua descrição e estruturação são detalhados no Capítulo V – Análise, discussão dos 

dados e resultados da pesquisa, no item 5.4 que trata do Projeto UCA: contextualizado no 

Tocantins em 2012-2013. 

                                                           
23 MO: Módulo, assim, MO1 significa Módulo 1 e assim sucessivamente. 
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Como o Projeto de Formação contínua UCA Tocantins foi desenvolvido a partir de 

parcerias interinstitucionais, os sujeitos participantes da pesquisa têm origem nas diversas 

instituições que contribuíram para o desenvolvimento da formação ocorrida no período de 

junho de 2010 a março de 2013, e o item seguinte ampliamos as informações sobre eles. 

 

4.3.2 Perfil dos participantes da pesquisa 

 

Considera-se como sujeitos da pesquisa as pessoas que participaram do processo de 

formação do Projeto UCA Tocantins, no interstício de 2010-2013, tanto os da IES Global 

(PUC-SP) e da IES Local (UFT), quanto os das escolas participantes do projeto no estado.  

Da equipe de formação da IES Global, que foi responsável pela formação da IES 

Local, 5 (cinco) profissionais participaram diretamente da formação e da pesquisa, todavia, o 

número de profissionais vinculados a IES Global que contribuíram e geraram produtos sobre 

o processo de formação do Projeto UCA Tocantins foi um total de 21 (vinte e um) 

profissionais, seja na condição de formadores, quanto de tutores, coordenadores e 

pesquisadores. Uma vez que esses sujeitos participaram em momentos distintos e 

contribuíram diretamente na geração de dados que são analisados pela pesquisa, foram todos 

considerados sujeitos da pesquisa.  

O quadro 12, a seguir, apresenta os membros, a função que desempenhavam e a área 

de formação da equipe da IES Global PUC-SP: 

Quadro 12. Equipe de formação da IES Global PUC-SP 

Equipe24 Função Formação 

Graduação/Pós-graduação 

CO1  Coordenadora Geral IES Global Matemática/Doutora Educação: 

Currículo/Pós-doutorado 

CO2  Coordenadora da Equipe de 

Formação junto a IES Local UFT 

Terapia Ocupacional/Doutora em 

Educação: Currículo 

COL  Colaborador25 da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Engenharia Mecânica/Doutorado em 

Integração da América 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

Matemática/Doutorado em Educação: 

Currículo 

                                                           
24 Simbologia: CO1 (Coordenador Geral da IES Global); CO2 (Coordenador da Equipe de Formação da IES 

Local UFT); COL (Colaboradores da IES Local UFT e Membro da Equipe da IES Global PUC-SP); FO 

(Formador junto a IES Local UFT e Membro da Equipe da IES Global PUC-SP); TU (Tutor junto a IES Local 

UFT e Membro da Equipe da IES Global PUC-SP). 
25 Colaborador ou colaboradora – não existe essa função no PTA para membros da equipe da IES Global (PUC-

SP), porém esses profissionais contribuíram com a formação ou com análise dos dados enquanto pesquisadores. 
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PUC-SP 

COL  Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Química/Mestre em Educação: 

Currículo 

COL Tutora da IES Global PUC-SP/ 

Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Comunicação e Multimeios/Mestranda 

em Educação: Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Educação Artística e Desenho 

Industrial/Doutoranda em Educação: 

Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Psicologia/Doutorado em Educação: 

Currículo 

FO Formadora da IES Global PUC-

SP/Junto a IES Local UFT 

Matemática/Doutoranda em Educação: 

Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Matemática/Doutoranda em Educação: 

Currículo 

TU Tutor da IES Global PUC-SP/ 

Colaboradora junto a IES Local 

UFT 

Comunicação e Multimeios 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Comunicação Social/Doutoranda em 

Educação: Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Pedagogia/Doutoranda em Educação: 

Currículo 

FO Formadora da IES Global PUC-

SP/Junto a IES Local UFT 

Pedagogia/ Doutorado em 

Comunicação e Semiótica 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Pedagogia/Mestre em Educação: 

Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Pedagogia/Doutora em Educação: 

Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Física Nuclear/Especialista em Física 

Nuclear 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Pedagogia/ Doutorado em Distúrbios 

da Comunicação Humana 

(Fonoaudiologia) 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Letras/Doutorado em Educação: 

Currículo 

TU Tutor da IES Global PUC-

SP/Junto a IES Local UFT 

Matemática/Mestre em Educação: 

Currículo 

COL Colaboradora da IES Local 

UFT/Participante da IES Global 

PUC-SP 

Instrumento Piano e Música/Doutorado 

em Educação: Currículo 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados coletados junto ao Projeto UCA Tocantins 
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Em relação aos participantes da IES Global é pertinente ressaltar que alguns 

participaram no processo de formação da IES Local UFT, outros na geração de dados durante 

a formação, como também, nos estudos realizados sobre o Projeto UCA Tocantins, gerando 

produtos que foram analisados na tese. 

A equipe de formação do Projeto coordenada pela IES Local UFT foi composta de 

12 bolsistas, sendo eles: 1 coordenador Geral, 3 coordenadores, (sendo que dois assumiam a 

coordenação Pedagógica e outro a administrativa), 3 formadores e 5 tutores. Entretanto, além 

desses, caracterizam-se como sujeitos indiretos da pesquisa os 10 coordenadores do UCA das 

escolas e todos os profissionais das escolas participantes do projeto, uma vez que suas 

produções apresentadas nos eventos foram analisadas no decorrer da tese, na intenção de 

identificar dinâmicas de planejamento e gestão da formação contínua do Projeto UCA 

Tocantins e as mudanças que possam apresentar indícios de inovação ao currículo da 

formação. 

Sendo assim, destaca-se o perfil dos profissionais bolsistas membros da IES Local 

UFT, que atuaram na formação do Projeto UCA Tocantins. O quadro 13, a seguir apresenta os 

perfis dos profissionais:  

Quadro 13. Perfil da equipe de Formação do Projeto UCA Tocantins 

Equipe26 Situação 

Funcional 

Função CST Formação 

Graduação/Pós-graduação 

CO 1 Efetiva/UFT Coord. 

Geral/Pedagógica 

DE Pedagogia/Doutora – Educação: 

Currículo 

CO 2 Efetiva/UFT Coord. Geral DE Filosofia/Doutor – Educação: 

Currículo 

CO 3 Efetiva/UFT Coord. Pedagógica DE Pedagogia/Mestre – Educação: 

Currículo 

CO 4 Efetiva/UFT Coord. Pedagógica DE História/Mestrado – Educação: 

fundamentos/Doutoranda em 

Educação: Currículo 

CO 5 Efetiva/UFT Coord. 

Administrativa 

DE Pedagogia/Doutora – Sociologia 

CO 6  Efetiva/UFT Coord. 

Administrativa 

DE Pedagogia/Mestrado – Educação 

FO 1 Efetiva/SEDUC Formadora 40 Pedagogia/Especialista 

FO 2 Efetivo/SEDUC Formador 40 Tecnólogo Processamento de dados 

                                                           
26 Simbologia: CO (Coordenador); FO (Formador); TU (Tutor). Observa-se que devido à rotatividade da equipe 

de formação da IES Local UFT, passaram pelo projeto no interstício de 2010-2013 24 profissionais, assim 

distribuídos: Coordenadores – 4 bolsistas foram substituídos 2, dando um total 6 profissionais; Formadores – 3 

bolsistas – houve 4 substituições, dando um total de 7 profissionais e tutor – 5 bolsistas – houveram 6 

substituições, perfazendo um total de 11 profissionais.  
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FO 3 Efetivo/SEDUC Formador 40 Sistema de Informação 

FO 4 Efetiva/SEDUC Formadora 40 Lic. Matemática/Mestrado – 

Educação Ciências e Matemática 

FO 5 Efetiva/SEDUC Formadora 40 Letras/ Especialista 

FO 6 Efetivo/SEDUC Formador 40 Lic. Matemática 

FO7  Efetiva/SEDUC Formadora 40 Pedagoga/Especialista 

TU 1 Efetiva/SEDUC Tutora 40 Pedagoga/Especialista 

TU 2 Efetiva/SEDUC Tutora 40 Tecnóloga Processamento de Dados 

TU 3 Efetivo/SEDUC Tutor 40 Lic. Matemática 

TU 4  Efetiva/SEDUC Tutora 40 Lic. Letras/Especialista 

TU 5 Efetiva/SEDUC Tutora 40 Pedagoga/Especialista 

TU 6 Efetiva/SEDUC Tutora 40 Pedagoga/Especialista 

TU7  Efetivo/SEDUC Tutor 40 Lic. História/Especialista 

TU 8 Efetiva/ SEDUC Tutor 40 Lic. Matemática/Especialista 

TU 9  Efetiva/SEMED Tutora 40 Pedagoga 

TU 10  Efetiva/SEDUC Tutora 40 Pedagoga 

TU 11 Efetiva/SEDUC Tutora 40 Pedagoga 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Em relação aos participantes da IES Local, é possível observar que houve uma 

rotatividade na equipe de formação, a própria Universidade Federal do Tocantins, por 

exemplo, não possuía profissionais do quadro efetivo com experiência na área de formação 

com uso das tecnologias, e, alguns profissionais que possuíam experiência no uso de 

tecnologias, já participavam como bolsistas de outros programas, como o Programa Escola de 

Gestores, no curso de Especialização em Coordenação Escolar. Nesse sentido, houve certa 

dificuldade em montar e manter a equipe de coordenação do projeto com 1 (um) coordenador 

geral e 3 (três) pesquisadores, assim como a de 3 (três) formadores e 5 (cinco) tutores, 

conforme previsto no projeto executivo aprovado pela Secretaria de Educação Básica do 

MEC. 

Quanto ao perfil dos integrantes da equipe de formação, o projeto vislumbrava a 

atuação do formador como um profissional da educação, um professor, como aponta Nóvoa 

(1992, p. 33), para quem “[...] a profissão de professor é tão (ou mais) importante do que as 

técnicas que aplica ou os conhecimentos que transmite; os professores constroem a sua 

identidade por referência (práticas e teóricas), mas também por adesão a um conjunto de 

valores [...]”.  

Nesse sentido, pontua-se que, apesar de denominar os membros da equipe pela 

nomenclatura prevista pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para 

os bolsistas (coordenador, formador, tutor), no Projeto UCA, o perfil atribuído a esses 
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profissionais é o de professor educador, que tem o compromisso com a construção de 

conhecimento em termos teórico e prático. Assim, como afirma Freire (1996, p. 13): 

[...] a presença de educadores e de educadoras criadores, investigadores, inquietos, 

rigorosamente curiosos, humildes e presentes. Faz parte das condições em que 

aprender criticamente é possível a pressuposição por parte dos educandos de que o 

educador já teve ou continua tendo experiência da produção de certos saberes e que 

estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo Contrário, 

nas condições e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente 

sujeito ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, 

portanto, aprendido pelos educandos. 

Os sujeitos da pesquisa são, como pontuam Nóvoa (1992) e Freire (1997), 

professores, educadores, que assumiram a função de tutor, formador, coordenador, 

pesquisador, mas que desenvolvem o papel de educadores. 

Considera-se que a formação contínua do Projeto UCA Tocantins foi contextualizada 

em três instâncias: 1. No momento da elaboração da proposta de formação na UFT (PTA) 

para enviar ao MEC; 2. Na reorganização e adequação dos conteúdos, realizados pela equipe 

da PUC-SP, em diálogo com a equipe da UFT; e, 3. No âmbito da coordenação da IES Local 

UFT, no conjunto da sua equipe de formação, que realizou a formação junto às dez escolas 

que fizeram parte do Projeto UCA Tocantins. Os registros, os produtos gerados nos processos 

de planejamento e gestão da formação contínua durante a contextualização no Projeto UCA 

Tocantins, serviram de dados para subsidiar a elaboração da tese.  

 

4.3.3 Estratégias e Instrumentos 

 

A metodologia de realização da formação orientou-se pela pesquisa qualitativa tendo 

como campo de estudo o contexto da formação do Projeto UCA Tocantins, realizado com 

abordagem da pesquisa-ação, pois foi ela que fundamentou todas as ações da equipe no 

processo de formação.  

A metodologia adotada na tese para analisar o planejamento e a gestão da formação 

contínua, se deu a partir dos registros do processo de formação desenvolvido no interstício de 

2010 – 2013. Sendo assim, estabeleceu-se como base da pesquisa a análise documental que 

foi triangulada a partir de três eixos: 1º documentos oficiais; 2º documentos gerados no 

processo de formação e 3º registro dos formadores no processo de formação e na sua atuação 

na escola, conforme ilustrado na figura 5. 
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Figura 5. Organograma da análise dos dados 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, tendo referência às contribuições de Borges (2009). 

 

O processo de formação do Projeto UCA Tocantins previa que os documentos 

gerados no contexto da formação deveriam ser disponibilizados no ambiente virtual do curso, 

o e-proinfo, no entanto, por problemas de infraestrutura do ambiente de formação, não foi 

possível disponibilizar os registros gerados no andamento da formação. Desta forma, após 

discussão na equipe de formação, ficou estabelecida a criação de um banco de dados pela 

equipe de coordenação como uma forma de arquivar todos os documentos produzidos ao 

longo do processo de formação. Entretanto, em virtude de não haver verbas para criação de 

um ambiente de armazenamento, o estabelecido pela equipe não pode ser efetivado com 

orçamento do projeto. Todavia, para que todo o registro produzido não se perdesse, a base de 

dados foi constituída como arquivo pessoal da pesquisadora que atuou como coordenadora 

pedagógica do projeto. 

A partir da análise dos dados disponíveis nessa base, os documentos gerados no 

processo de formação foram organizados por eixos, por tipo de documentos, destacando os 

períodos de sua produção e especificando o quantitativo de cada um deles, conforme se pode 

observar no quadro 14. 
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Quadro 14. Síntese do levantamento documental do Projeto UCA Tocantins analisado 

na tese  

Eixos Documentos Quantitativo 

EIXO 1 - Documentos oficiais Proposta Formação Brasil 1 

PTA 2 

Total de documento no eixo 1 3 

 

 

 

EIXO 2 - Documentos gerados 

no processo de formação 

Atas (registro das reuniões presencial ou via Skype) – 

2010 

15 

Atas (registro das reuniões presencial ou via Skype) – 

2011 

26 

Atas (registro das reuniões presencial ou via Skype) – 

2012 -2013 

11 

Pautas de reunião de trabalho – 2010 11 

Pautas de reunião de trabalho – 2011 2 

Pautas de reunião de trabalho – 2012-2013 - 

Pautas de encontro – 2010 2 

Pautas de encontro – 2011 6 

Pautas de encontro – 2012-2013 3 

Planificações  – 2010 5 

Planificações – 2011 17 

Planificações – 2012-2013 8 

Relatórios das escolas – 2010 2 

Relatórios das escolas – 2011 18 

Relatórios das escolas – 2012-2013 13 

Relatórios UFT/PUC/MEC – 2010 39 

Relatórios UFT/PUC/MEC – 2011 15 

Relatórios UFT/PUC/MEC – 2012-2013 18 

Total de documentos no eixo 2 211 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIXO 3 - Registro dos 

formadores no processo de 

formação e na sua atuação na 

Artigos produzidos em 2010 1 

Artigos produzidos em 2011 6 

Artigos produzidos em 2012  13 

Artigos produzidos em 2013 3 

Comunicação oral – 2010 - 

Comunicação oral – 2011 4 

Comunicação oral – 2012 8 

Comunicação oral – 2013 3 

Mesa redonda ou painel – 2012-2013 6 

Oficinas – 2010 - 

Oficinas – 2011 1 

Oficinas – 2012 8 

Pesquisas financiadas - Relatório Pesquisa 

CNPq27/2013 

1 

Pesquisas financiadas - Dados dos casos estudados no 

Projeto28/CNPq/2013 

2 

                                                           
27 Relatório Científico da pesquisa “O currículo da escola do século XXI – integração das TIC ao currículo: 

inovação, conhecimento científico e aprendizagem”, coordenado pela pesquisadora Drª Maria Elizabeth 

Bianconcini de Almeida, financiado pelo CNPq, no período de setembro de 2011 a setembro de 2013, 

envolvendo sete escolas do Projeto UCA, sendo: três em São Paulo, duas em Goiás e duas no Tocantins. Acesso 
28 Dados dos casos estudados no Projeto CNPq – Estudos de caso realizado a partir da pesquisa “O currículo da 

escola do século XXI – integração das TIC ao currículo: inovação, conhecimento científico e aprendizagem”, 

coordenado pela pesquisadora Drª Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, financiado pelo CNPq, no período 

de setembro de 2011 a setembro de 201, junto as duas escolas no Tocantins: Escola Estadual Beira Rio (Porto 
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escola Pesquisas financiadas - Estudo da UNESCO – Caso 

Brasil (ALMEIDA, 2014) 

 

1 

Pesquisas financiadas (LEMOS, 2013) 

Relatório Técnico Científico 

1 

Pesquisas financiadas – projetos CNPq realizados junto 

a duas escolas do Tocantins participantes do Projeto 

UCA Tocantins 

17 

Relatos de práticas – formato Pôster – 2010 - 

Relatos de práticas – formato Pôster – 2011 54 

Relatos de práticas – formato Pôster – 2012 17 

Relatos de práticas – formato Pôster – 2013 - 

Teorizações - Valente e Almeida – 2010 - 

Teorizações - Valente e Almeida – 2011 6 

Teorizações - Valente e Almeida – 2012-2013 5 

Total de documentos no eixo 3 157 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir da análise dos dados coletados. 

 

 Ao se quantificar os documentos gerados nos 3 (três) eixos, e discriminados no 

quadro anterior, observa-se que muitos registros foram feitos no decorrer do desenvolvimento 

do projeto, o que favorece sua avaliação, bem como, mapeia todos os passos de seu processo 

de planejamento e execução.  

Em relação ao 1º eixo - documentos oficiais – na perspectiva de conhecer, descrever 

e interpretar a proposta de Formação Brasil, constituída pelo SEED/MEC para implementação 

em 300 escolas brasileiras, contextualizada no Tocantins, foram analisados a Proposta de 

Formação Brasil e os PTA elaborados pela UFT. A Proposta de Formação Brasil é o 

documento básico do projeto, elaborado por sete consultores do MEC ligados às 

Universidades e com notório saber na área, denominado de Grupo de Formação e 

Acompanhamento, ligado ao GTUCA; e os dois PTA de 2010 e 2011 e o de 2012-2013, 

elaborados pela UFT, em parceria com a PUC-SP e SEDUC, como proposta de formação para 

uso da tecnologia no contexto do Tocantins, denominado de Projeto UCA Tocantins. 

Em relação ao 2º eixo - documentos gerados no processo de formação – foram 

analisados os documentos gerados durante a formação: atas, pautas de reunião de trabalho, 

pautas de encontro, planificações, relatórios das escolas e relatórios enviados a UFT, PUC-SP 

e ao MEC. Observa-se que os documentos analisados visam compreender como o projeto se 

materializou no Tocantins, destacando os processos, os desafios e a retroalimentação ocorrida 

por meio dos encontros entre membros das equipes formadoras, via Skype e presenciais. Ao 

analisar as ocorrências, observa-se que os 211 documentos gerados se distribuem em 6 (seis) 

                                                                                                                                                                                     
Nacional) e Escola Estadual Presidente Costa e Silva (Gurupi), nesse estudo estão relatados os resultados dos 17 

projetos de pesquisa realizados por professores, coordenadores, orientadores e acadêmicos nas duas escolas 

participantes da pesquisa, no interstício de 2011 a 2013, financiados pelo CNPq. 
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tipos distintos, sendo eles: 1. Atas das reuniões presenciais ou via Skype; 2. Pautas de reunião 

de trabalho; 3. Pautas de encontros; 4. Planificações; 5. Relatórios das escolas; e 6. Relatórios 

UFT/PUC/MEC. Tais documentos foram separados por ano de implantação do projeto (2010, 

2011 e 2012-2013), e, a análise das informações ajudou a compreender a emergência dos 

conceitos de currículo, formação, planejamento e gestão no processo de formação do Projeto 

UCA Tocantins. 

Em relação ao 3º eixo - registro dos formadores no processo de formação e na 

sua atuação na escola – foram analisados os registros do processo de gestão da formação (e-

proinfo – ambiente de gestão, Skype e e-mail). O eixo se constitui de 152 documentos, em 7 

(sete) tipos distintos, sendo eles: 1. Artigos produzidos; 2. Comunicação oral; 3. Mesa 

Redonda ou painel; 4. Oficinas; 5. Pesquisas financiadas: dos casos do Projeto CNPq, 

coordenado por Almeida (2013), das pesquisas financiadas pela UNESCO – Caso Brasil, 

produzido por Almeida (2014), do Relatório Técnico Científico, produzido por Lemos (2013) 

e os Projetos aprovados pela Pesquisa CNPq junto a duas escolas participantes do Projeto 

UCA Tocantins; 6. Relatos de práticas/Pôster e 7. Teorizações29.  

 A seleção dos documentos e registros teve como fio condutor os conceitos: 

currículo, planejamento, gestão e formação. Considera-se que os conceitos currículo e 

formação emergiram dos documentos oficiais, pois a mudança no currículo era um dos 

pressupostos básicos da formação. O planejamento e a gestão foram conceitos que emergiram 

com o desenvolvimento da formação no contexto do Projeto UCA Tocantins, como se pode 

observar nas colocações de Jesus (2012, p. 007085) que, ao mencionar os desafios da 

implementação do Projeto, destaca a formação contextualizada, a integração das tecnologias 

com o currículo, “[...] bem como, um planejamento que potencialize a gestão do processo de 

formação”.  

 Para melhor analisar as dinâmicas implementadas no desenvolvimento do Projeto 

UCA Tocantins ocorrido de 2010 a 2013, destacam-se três períodos distintos, conforme o 

quadro 15:  

                                                           
29 Teorizações – Utiliza-se esse termo na presente tese ao se referir às falas dos pesquisadores da PUC-SP e de 

representante do GTUCA proferidas nos encontros do Projeto UCA Tocantins, ocorridos em Palmas, no 

interstício de 2010 a 2013. As “falas” foram constituídas como apresentações orais apoiadas em arquivos no 

formato de Power point, síntese das falas, áudio e vídeo e de gravações. As teorizações ocorriam a partir do 

levantamento de temáticas requeridas pela equipe do Projeto UCA Tocantins, para aprofundamento de conceitos 

referência para desenvolvimento da formação, que eram problematizados pelos pesquisadores, a partir das 

práticas de uso do laptop socializadas pelas dez escolas participantes do projeto. A equipe do Tocantins realizava 

reuniões de acompanhamento da formação e identificava as lacunas e problemas detectados pelos formadores e 

tutores, que eram transformadas em temáticas dos eventos, tanto para socialização das escolas, quanto para 

aprofundamento teórico dos pesquisadores. 
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Quadro 15. Implementação do Projeto UCA no Tocantins 

Períodos Ano Descrição 

1ª período: Agosto a dezembro de 

2010 

Esse período previa início e término da formação de 180 

horas em seis meses, o que de fato não aconteceu e foi 

explorado no capítulo 5.  

2ª período: Janeiro a dezembro de 

2011 

A previsão dessa formação era finalizar em junho a 

formação iniciada em 2010, no entanto, foi solicitado 

manutenção da formação até dezembro de 2011. 

3ª período: Janeiro de 2012 a março 

de 2013 

Aprovação do PTA 2012, entretanto foi solicitado que a 

finalização ocorresse em março de 2013, com a realização 

do seminário de finalização do Projeto UCA Tocantins. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Observa-se que nos períodos de formação houve prorrogação do tempo de formação, 

pois a relevância da proposta e a rotatividade dos professores em formação exigiram 

adequações do tempo para que fossem cumpridos os objetivos da Proposta de Formação 

Brasil.  

O estudo ainda se utilizou da pesquisa descritiva, que objetiva apresentar as 

características de uma determinada população ou fenômeno. No tocante a esta pesquisa, essa 

técnica foi utilizada com o intuito de descrever e analisar: os documentos gerados no contexto 

do Pré-Piloto UCA e do Projeto Piloto UCA; na análise da proposta de Formação Brasil; nos 

estudos dos documentos e legislações produzidos pelo MEC sobre a viabilização e a 

implementação das tecnologias no currículo escolar; e nos documentos gerados no contexto 

do projeto; bem como, foi realizado também um levantamento de todas as publicações no 

interstício de 2010 a 2013 que abordaram o Projeto UCA Tocantins.  

Assim sendo, para atingir cada um dos objetivos específicos ressaltados, visando 

consolidar o objetivo geral da tese, foram empregadas estratégias e instrumentos, que são 

descritas a seguir. 

 

 1º objetivo específico: Mapear as referências da literatura disponíveis nas bases 

de dados CAPES, PUC-SP, ERIC, RCAAP de 2007 a 2014 que abordam 

currículo, formação, planejamento e gestão. 

 

Com o propósito de analisar os conceitos foi realizado um levantamento junto aos 

teóricos e estudiosos que abordam as temáticas de currículo, formação, planejamento e gestão, 

visando compreender como esses conceitos são abordados no contexto atual da educação, 

como pode ser observado no Capítulo I, nos itens 1.1 e 1.2.  
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No intuito de identificar o estado do conhecimento sobre o Projeto UCA, foi 

realizada Revisão da Literatura, sobre as pesquisas e produções, considerando para isso o uso 

das tecnologias na educação, tendo como base de dados nacionais: CAPES, PUC-SP; base de 

dados internacionais: ERIC e RCAAP, tendo como recorte temporal 2007 a 2014, 

considerando para isso os descritores apresentados no item 4.3. Tal análise pode ser observada 

no Capítulo 1, no item 1.3 da tese. 

As reflexões oriundas dos levantamentos teóricos, do estudo do estado do 

conhecimento e dos documentos produzidos no contexto do Projeto UCA Tocantins, geraram 

as definições dos conceitos, como se pode observar na sistematização apresentada no quadro 

16: 

Quadro 16. Definição dos conceitos 

Código Conceitos Definição  Teóricos 

1C 1C-Currículo Refere-se a práticas sociais contextualizadas, 

problematizado e discutido pelos sujeitos da 

ação, ou seja, ressignificado na ação, que 

valorize o compartilhamento de informações, 

aprendizagens e do conhecimento em rede. 

Currículo como rede de colaboração. 

Sacristán e Gómez (2007); 

Pacheco (2009); Manacorda 

(1992); Almeida e Prado 

(2009); Almeida e Valente 

(2011); Almeida e Silva 

(2011); Fagundes e Rosa 

(2014); Almeida (2002, 2004, 

2010). 

2F 2F-Formação Refere-se ao processo de crescimento e 

desenvolvimento pessoal, profissional e 

institucional, que se dá ao longo da vida, 

dinâmico, contextualizado e que valoriza os 

saberes dos sujeitos em rede de formação. 

Tem como referência as práticas docentes e 

pedagógicas nos seus contextos. 

Goodson (2007a, 2007b, 

2008); Almeida (2006); Nóvoa 

(1992); Imbernón (2010);  

Figueiredo (2002); Tardif 

(2008); Saul (2012); Freire 

(1991); Pimenta (2005); 

Boavida (2009); Almeida 

(2010);  

Nóvoa (2011), Souza (2006) 

3P 3P-

Planejamento 

Refere-se a ação coletiva e colaborativa e em 

equipe, de forma dialógica, que leve em conta 

o diagnóstico, os propósitos da formação e 

crie formas de registros e socialização dos 

processos de planejamento.  

Planejamento que esteja articulado a gestão da 

formação que potencialize a rede de formação 

e um planejamento em espiral ascendente. 

Almeida e Valente (2011); 

Almeida (2010); Freire (1983, 

1996); Almeida (2007); Fusari 

(1988); Valente (2007); Jesus 

(2012) 

4G 4G-Gestão Refere-se a uma gestão democrática, 

colaborativa, cooperativa e compartilhada, 

que tenha como referência a rede distribuída. 

A gestão administrativa deve estar a serviço 

das questões pedagógicas.  

Saul (2012); Sander (1995); 

Martins (2011); Alonso (2004); 

Ugarte (2008); Almeida 

(2011); Imbernón (2010); 

Almeida (2004); Prado (2003), 

Valente (1999); Almeida e 

Prado (2009); Freire (1991). 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 
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Os conceitos foram utilizados como referência para coletas e análises dos dados 

gerados no processo de formação contínua do Projeto UCA Tocantins. A análise dos dados 

coletados compõe o Capítulo V da tese, e visa apresentar os resultados da análise do 2º e 3º 

objetivos específicos da tese.  

 

 2º Objetivo específico: Analisar as mudanças evidenciadas no planejamento e na 

gestão da formação contínua no contexto do Projeto UCA Tocantins. 

 

Com o propósito de analisar as mudanças evidenciadas no planejamento e gestão da 

formação continua no contexto do Projeto UCA Tocantins, foi realizado um estudo sobre a 

Formação Brasil, elaborada pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, evidenciando os 

objetivos, metodologias, metas, ações e os módulos previstos para desenvolvimento do 

projeto, como pode-se observar no Capítulo 3 da tese.  

Para descrição e análise do planejamento e gestão da formação contínua do Projeto 

UCA contextualizado no Tocantins, utilizou-se como referências os três períodos de 

implantação do projeto: 1º período – agosto a dezembro de 2010; 2º período – janeiro a 

dezembro de 2011 e 3º período – janeiro de 2012 a março de 2013, conforme análise no 

Capítulo V da tese. 

Em relação ao 1º período – agosto a dezembro de 2010, observa-se que os desafios 

eram articular os objetivos e perspectivas da Proposta de Formação Brasil ao processo de 

contextualização do Projeto UCA Tocantins, observadas aí as ambiguidades no que tange a 

criação da rede de formação, entre o que se previa em relação à estruturação a rede e a 

representação da figura 2 – Estrutura da Formação (BRASIL, 2009, p. 9); os desafios 

apresentados pelo AVA e-proinfo do curso; o entendimento das várias instituições parceiras 

sobre a Proposta de Formação Brasil, contextualizada no Tocantins; a organização da equipe; 

criação das dinâmicas de reunião, os encontros, a proposta de planificação dos módulos, tendo 

como referência os conceitos da pesquisa. 

Em relação ao 2º período (janeiro a dezembro 2011), observa-se um momento de 

aprimoramento contínuo por que passa a equipe, que já tem clareza das especificidades do 

contexto das escolas do Tocantins. Inicia-se então um trabalho de planejamento e gestão da 

formação a partir dos problemas do contexto e, em colaboração com a equipe da IES Local 

UFT e da IES Global PUC-SP, na busca de alternativas às demandas apresentadas. Foram 

criadas novas dinâmicas de planificações, encontros mais regulares, articulados diretamente 
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entre as equipes da IES Local com a IES Global, considerando a participação de membros da 

coordenação em doutoramento e a presença nos grupos de estudos semanais, com organização 

de eventos regionais para socialização das produções sobre o uso das tecnologias no contexto 

das escolas do Projeto UCA Tocantins, analisados no Capítulo V da tese. 

Em relação ao 3º período – janeiro de 2012 a março de 2013, evidencia-se um 

processo de depuração por que passaram as equipes da IES Local (UFT) e da IES Global 

(PUC-SP), em relação ao planejamento e a gestão da formação do Projeto UCA Tocantins, 

com a criação de dois grupos concomitantes de formação – Grupo 1 – Formação Inicial e 

Grupo 2 – Formação Continuada; a planificação da formação aconteceu não mais em 

módulos, mas em etapas distintas para cada grupo.  

 

 3º Objetivo específico: Identificar entre as mudanças analisadas, aquelas que 

apresentam indícios de inovação ao currículo da formação. 

 

De acordo com Chizzotti (2010), a análise de documentos possibilita extrair 

informações sob a forma de textos, imagens, som, sinais, etc., mas contidas sob a forma de 

suporte material. Sendo assim, ao analisar o documento como pressupõe Chizzotti (2010, p. 

90), pode-se ter “uma interação constante em todas as situações, espontâneas e formais, [...] 

ações cotidianas e habituais [...]”, como pressupõe a pesquisa qualitativa. 

A partir da análise dos documentos gerados no desenvolvimento do curso de 

formação, objeto de nosso estudo, buscou-se identificar as evidências de como foram 

concebidos e realizados o planejamento e a gestão da formação contínua e caracterizar as 

mudanças que possam apresentar indícios de inovação no currículo da formação, tendo como 

foco os objetivos da pesquisa. 

Após analisar as mudanças evidenciadas no planejamento e na gestão da formação 

contínua, nos períodos distintos de implantação do Projeto UCA Tocantins, estabelece-se um 

quadro síntese dessas mudanças, e a partir daí são analisadas quais dessas mudanças 

representam indícios de inovação ao currículo da formação, disponível no Capítulo 5.  

Para analisar as mudanças que apresentam indícios de inovação no currículo da 

formação, foram utilizados extratos das produções geradas sobre o Projeto UCA Tocantins 

realizadas pelos membros da equipe da UFT, da PUC-SP e das escolas: os registros, artigos, 

relatos de práticas dos formadores e professores, relatórios da pesquisa do Projeto CNPq.  
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O quadro a seguir apresenta os procedimentos, os objetivos e a descrição de cada 

ação de coleta de dados realizada na tese. A descrição dos procedimentos de coleta e análise 

de dados, descrita no Quadro 17 e tem como referências as contribuições de Cerqueira (2014) 

e Neiva (2013). 

Quadro 17. Procedimentos de coleta e análise de dados 

Procedimentos Objetivos Descrição dos dados coletados 

Levantamento das 

referências 

considerando os 

conceitos.  

Identificar e trazer subsídios 

para a presente pesquisa 

sobre currículo, formação, 

planejamento e gestão. 

 

Revisão em banco de teses, dissertações e artigos 

publicados em periódicos nacionais – Periódico da 

Capes, Banco de teses e dissertações da Capes e o 

banco de teses da PUC-SP, periódicos internacionais – 

base de dados da Education Resource Information 

Center – ERIC e do Repositório Científico de Acesso 

Aberto de Portugal – RCAAP. 

Descrição do pré-

piloto UCA e Fase 

2: Formação Brasil  

Caracterizar as propostas de 

formação e analisar os 

resultados alcançados. 

Documentos: relatórios da Câmara dos deputados 

2008, relatórios Banco Mundial I, II e III de 2010, 

Estudos realizados por Almeida (2014).  

Descrição da TDIC 

no Brasil  

Produzir um panorama do 

percurso histórico, 

apresentando as políticas de 

uso das tecnologias na 

educação, em cada governo 

federal, no interstício de 

1970 a 2014. 

Documentos para produção do panorama das TDIC no 

Brasil: Relatório da Câmara dos Deputados de 2008, 

relatórios Banco Mundial 2010, as produções de 

Almeida (2014) e de Simões (2010); 

 

Descrição da TDIC 

no Tocantins 

Produzir um panorama do 

percurso histórico de uso da 

TDIC, a partir do governo 

estadual do Tocantins, no 

interstício de 1995 a 2014. 

Documentos para a produção do panorama das TDIC 

no Tocantins: relatórios, artigos, livros, dados 

informais recebidos por e-mail e via reuniões via 

Skype. 

Análise dos 

documentos oficiais 

Investigar as concepções de 

formação, currículo, 

planejamento e gestão que 

perpassam os documentos 

analisados na pesquisa. 

Documentos: Proposta de Formação Brasil produzida 

pelo Grupo de Formação e Acompanhamento, 

validado pelo GTUCA; 

PTA: 2010 e 2012 - elaborado numa parceria UFT e 

PUC SP; 

Análise dos 

documentos 

gerados na 

formação 

Identificar os processos de 

planejamento e gestão da 

formação contínua, 

contextualizados no Projeto 

UCA Tocantins. 

Documentos: atas, relatórios parciais e finais, 

planificações, pautas de encontros, eventos, reuniões 

por Skype e e-mail. 

Análise dos 

registros dos 

formadores no 

processo de 

formação sobre 

atuação na escola 

 

Compreender e verificar as 

evidências de mudanças que 

possam apresentar indícios 

de inovação ao currículo da 

formação. 

Documentos: registros da formação no ambiente de 

gestão da formação no e-proinfo, Skype e e-mail; 

Relatórios sobre o caso estudado em duas escolas que 

compuseram o Projeto UCA Tocantins, participaram 

das pesquisas: EE02-BR-PN-2010 – Gurupi e EE06-

PCS-GU-2010 de Porto Nacional, coordenada pela 

DRE de Palmas. Foram realizados nos casos estudados 

no projeto CNPq: entrevistas, grupo focal, além de 

análises dos documentos, que compõem o relatório e 

foram analisados na tese; 

Dados da Pesquisa Financiada pelo CNPq, coordenada 

por Almeida (2013). 

Estudos realizados por Lemos (2013); e, 

Publicações de artigos, pôsteres sobre o Projeto UCA 

produzidos entre 2010-2013. 

Análise de Identificar as características Estudo da Proposta de Formação Brasil; PTA 2010-
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evidências de 

mudanças no 

planejamento e na 

gestão da formação 

contínua Projeto 

UCA Tocantins. 

e especificidades observadas 

no desenvolvimento do 

processo de formação do 

Projeto UCA Tocantins, no 

que tange ao planejamento e 

gestão da formação contínua. 

2011; PTA 2012-2013; Planificações 2010 -2011; 

Planificações dos grupos: Grupo 1 – Continuada 2012; 

Grupo 2 – Inicial 2012; das produções sobre o Projeto 

UCA Tocantins da equipe UFT e PUC-SP. 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora, tendo como referência as contribuições de Cerqueira (2014) e 

Neiva (2013). 

A análise dos documentos gerados no desenvolvimento do curso de Formação do 

Projeto UCA Tocantins, visou analisar como foram concebidos e realizados o planejamento e 

a gestão da formação contínua e as mudanças que possam apresentar indícios de inovação ao 

currículo da formação. 

O Capítulo 5 a seguir é composto de uma análise e discussão dos dados e resultados 

da pesquisa considerando que as conclusões sobre as mudanças no planejamento e na gestão 

da formação contínua têm como referência os conceitos delineados nos capítulos I e II e a 

Proposta de Formação Brasil (analisada no Capítulo III), o processo contextualização do 

Projeto UCA Tocantins (tratado no Capítulo V), além dos aspectos que emergiram nas 

discussões e análises dos dados da pesquisa. 

 



126 
 

 

CAPÍTULO 5 

Análise, discussão dos dados e resultados da pesquisa 

 

Nos capítulos anteriores, foi discutida a presença das TDIC na sociedade 

contemporânea, o processo histórico de sua inserção no espaço educacional brasileiro, os 

conceitos que perpassam o processo de formação do Projeto UCA Tocantins, bem como, 

apresentaram-se a descrição do percurso metodológico que identifica e fundamenta a pesquisa.  

Neste capítulo são apresentadas as análises e discussões dos dados da pesquisa 

documental realizada sobre o processo de planejamento e gestão da formação contínua do 

Projeto UCA Tocantins, realizada no período de 2010 a 2013. 

 Com esse intento, primeiramente apresenta-se um panorama das políticas de uso das 

tecnologias na educação em cada governo do estado, no interstício de 1995 a 2014, destacando 

a inserção das tecnologias a partir do Projeto UCA Tocantins (inspirado na Proposta Formação 

Brasil) e como este foi se constituindo enquanto proposta de formação contínua para uso das 

tecnologias nas dez escolas integrantes do Projeto. 

 

5.1 Tocantins: contextualizando a pesquisa 

As experiências de formação contínua para uso das TDIC no currículo escolar ainda 

são recentes, tanto em âmbito nacional, quanto internacional e o Tocantins (mais novo estado 

da federação) não destoa dessa realidade. Ademais, sua criação tardia em relação aos demais (a 

partir da Constituição Federal de 1988) implica em um intenso e constante processo de 

estruturação em seus diversos aspectos, entre eles o social, o econômico e o político. Assim, 

faz-se oportuno conhecer algumas informações sobre a constituição do estado como ente 

federado para que se possa compreender a configuração do cenário atual no que se refere ao 

uso das TDIC. 

Com esse intuito, recorreu-se à pesquisa de Rodrigues (2008)30, para quem, a divisão 

do Estado do Tocantins se construiu historicamente como uma epopeia que teve início ainda no 

                                                           
30 Em sua Tese “Estado do Tocantins: política e religião na construção do espaço de representação tocantinense”. 
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século XVIII, marcando uma luta travada durante 179 anos31. De acordo com seus estudos, com 

a instalação da Assembleia Nacional Constituinte – ANC, em 01 de fevereiro de 1987, foram 

criadas as condições necessárias para reapresentação do projeto de criação do Estado do 

Tocantins. O autor ainda destaca que “[...] foi nesse espaço político que se deu a formulação do 

artigo 15 do Alto das Disposições Constitucionais Transitórias que trata da Criação do Estado 

do Tocantins, o qual foi elaborado e aprovado na Carta Magna de 1988 sob o número 13” 

(RODRIGUES, 2008, p. 107).  

A Constituição Nacional, promulgada em 5 de outubro de 1988, criou o Estado do 

Tocantins, e, em 15 de novembro de 1988 foi realizada a eleição direta para governador, 

deputados federais e estaduais, senadores, prefeitos e vereadores. Em 08 de dezembro de 1988, 

o presidente José Sarney escolheu Miracema do Norte como capital provisória do Estado do 

Tocantins; em 22 de dezembro foi divulgado o resultado final das eleições pela Central 

Totalizadora do tribunal Regional Eleitoral de Goiás; e, em 1º de janeiro de 1989, foi instalado 

oficialmente o Estado do Tocantins dando posse ao governador eleito José Wilson Siqueira 

Campos. 

Os primeiros anos de governo foram momentos cruciais para a formação do estado, 

que define criar a capital em Palmas, como menciona Rodrigues (2008). A objetivação é 

manifesta na edificação dos monumentos de cidade: 

Compreendemos que a criação de Palmas, como uma referência à lendária “Vila da 

Palma” de Joaquim Theotônio Segurado, foi pensada como sendo o ato final pela 

criação do Estado do Tocantins, a “chave de ouro” com a qual se encerrava a histórica 

luta “libertária” à moda da Revolução Francesa de 1789. O Palácio Araguaia, sede 

oficial do Governo do Estado possui uma “Via-crúcis” de pintura em azulejo, 

retratando a formação do Tocantins. (RODRIGUES, 2008, p. 140) 

Desde que foi criado, há 27 anos, o estado do Tocantins já está em seu 13º governo32. 

Durante esses governos, muitas mudanças ocorreram no estado em “franco desenvolvimento” 

                                                           
31 Tal percurso pode ser observado no anexo A da presente tese: Os passos de uma epopeia: principais ações que 

resultaram na criação do Estado do Tocantins ao longo dos séculos XVII, XIX e XX (que traz a sequência de datas 

significativas para a formação do estado nesse interstício de 179 anos). 
32 Sendo “02 (dois) provisórios/interinos (Carlos Henrique Amorim – Gaguim –, em 2009; e Sandoval Cardoso, 

em 2014); 02 (dois) eleitos por eleição indireta na Assembleia Legislativa do estado do Tocantins (Carlos Henrique 

Amorim – Gaguim –, em 2009; e Sandoval Cardoso, em 2014); 01 (um) vice-governador (Raimundo Nonato P. 

dos Santos), conduzido ao cargo de governador em virtude de renúncia de seu antecessor para se dedicar à reeleição 

em 1998; e 07 (sete) eleitos por voto direto. Destes 12 (doze) governadores, José Wilson Siqueira Campos 

(Siqueira Campos) ocupou o poder executivo por 04 (quatro) mandatos e Marcelo de Carvalho Miranda (Marcelo 

Miranda) por 02 (dois) mandatos, sendo o último interrompido em seu segundo ano por força da cassação de seu 

diploma pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 25/06/2009, que provocou a primeira eleição indireta para 

governador, realizada na Assembleia Legislativa do estado do Tocantins, em 08 de outubro de 2009”. 

(RODRIGUES; SANTOS; ALVES, 2014, p. 122) 
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e uma delas foi a (re)estruturação da educação que se desprendia do governo de Goiás. Atrelada 

a essa estruturação, ocorreu um processo de implementação das TDIC no estado, tema melhor 

explorado no item seguinte. 

 

5.1.1 Panorama das TDIC no Tocantins 

Para uma melhor análise do contexto do Projeto UCA Tocantins, apresenta-se 

inicialmente o panorama das TDIC no Tocantins, Estado criado no final da década de 1980, 

momento marcado pela abertura política no país e pela configuração das políticas neoliberais. 

Enquanto estado fortemente agrário e com influência da União Democrática Ruralista (UDR) 

na formação das lideranças políticas, o estado nasce com o sonho de ser referência na região 

norte, mas ainda convive com vários conflitos sociais e disputas por terras.  

Para a construção desse panorama foram realizados levantamentos junto a 

dissertações, teses, artigos publicados para identificar as ações de uso de tecnologia. Entretanto, 

os documentos analisados apresentam estudos específicos sobre programas ou projetos com uso 

das tecnologias e não informações sobre o histórico das TDIC no contexto do Estado.  

Considerando a dificuldade de encontrar produções científicas que pudessem ajudar 

na construção desse panorama no Tocantins, foi realizado junto a membros da equipe de 

formação do Projeto UCA Tocantins (técnicos da SEDUC que atuam junto ao NTE desde o seu 

processo de instalação), um levantamento de informações a partir de: relatórios produzidos pela 

Diretoria de Tecnologia; reuniões via Skype com membros da equipe; e contribuições, via e-

mail, da equipe técnica que atua com formação para uso das tecnologias desde a formação do 

Estado. Essas informações possibilitaram a composição de um panorama de uso das TDIC no 

estado. 

Para a apresentação desse panorama, buscou-se constituir a trajetória das ações de 

inserção e uso de tecnologias na educação do estado do Tocantins, em consonância com as 

Políticas Públicas do Governo Federal (já elucidadas no Capítulo 3 da tese) e tendo como marco 

temporal o interstício de 1995 a 2014.  

Essa trajetória foi ilustrada nos quadros33 18 a 20, e, o primeiro deles expõe uma síntese 

das primeiras iniciativas de uso das TDIC no Tocantins no período dos governos de 1995 a 

2003: 

                                                           
33 Optou-se por subdividir os quadros dos governos estaduais por dois motivos: para uma melhor visualização dos 

dados (o quadro ficaria muito extenso); assim como, para marcar os percursos dos governos (primeiramente o do 

PSDB, depois a entrada do PMDB e, em seguida, o retorno do PSDB). 
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Quadro 18. O uso das tecnologias na educação do Tocantins no período de 1996-2003  

GOVERNO AÇÕES DE INSERÇÃO E USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 

Siqueira 

Campos 

PSDB 

01/01/1995 

04/04/1998 

1996 – O Programa de Informatização começou suas atividades e 04 (quatro) escolas foram 

contempladas com computadores Macintosh.  

Estrutura adotada na época da implantação consistia na instalação de 10 computadores em 

uma sala de aula devidamente ambientada (aparelho de TV, mesas, cadeiras, grades de 

segurança, rede lógica e climatização). 

1997 – O MEC oferece uma proposta de formação, via Programa Nacional de Informática na 

Educação – ProInfo, no formato do Curso de Especialização em Informática na Educação. 

A formação foi realizada por meio de uma parceria entre o MEC/SEDUC e as Universidades 

Federais de Goiás e Pernambuco e dez professores foram formados para atuarem como 

Professores Multiplicadores34.  

 1998/1999 – Foram criados os dois primeiros NTE do Tocantins. 

Após a realização do curso de Especialização em Informática na Educação, foram criados dois 

Núcleos de Tecnologia na Educação (NTE), sendo um em Palmas (1998) e o outro em 

Araguaína (1999). 

 

Raimundo 

Nonato35 

04/04/1998 

01/01/1999 

1998/1999 – O MEC, via SEED, deu continuidade ao processo de informatização nas escolas, 

disponibilizando para o Estado mais 12 (doze) Kits da Empresa Positivo Informática, no 

formato de Laboratórios de Informática (32 máquinas, 1 impressora laser, 1 scanner e 

estabilizadores). Nesse mesmo período aconteceu uma formação específica para os 

Professores Responsáveis pelos Laboratórios de Informática das Escolas. 

 

 

 

Siqueira 

Campos 

PSDB 

01/01/1999 

01/01/2003 

 

2000 – Foram equipadas mais 06 escolas com laboratório de Informática e houve capacitação 

para 90 professores, bem como foi instalada a internet discada nas escolas. 

2001 – Ocorreu o equipamento de mais 10 escolas com laboratório de Informática (juntamente 

com a instalação da internet discada) e houve capacitação para 150 professores. 

2002 – Outras 13 escolas foram equipadas com laboratório de Informática e internet discada, 

bem como, houve capacitação para 192 professores. 

2002 – Curso de Especialização “Informática Educativa: criando Comunidades de 

Aprendizagem no Tocantins” ofertado a 41 Professores Multiplicadores pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul por meio da parceria MEC/SEDUC/UFRGS (Equipe 

coordenada pela Prof.ª Drª. Léa Fagundes, juntamente com as professoras Beatriz Corso 

Magdalena e Iris Elisabeth Tempel Costa). 

Fonte: Informações obtidas com análise de relatórios produzidos pela Coordenadoria de Tecnologias 

Aplicadas à Educação (com Percília Souza Leite), contando com as contribuições da Diretora de Tecnologias da 

Educação (Leila Ramos) e do NTE de Paraíso (Deusirene Magalhães de Araújo). As informações foram levantadas 

em conversas via Skype, telefone e por e-mail e organizadas pela pesquisadora. 

 

De acordo com as informações coletadas e sintetizadas no quadro anterior, em 1997, 

os professores do Tocantins participaram do Programa Nacional de Informática na Educação – 

ProInfo, por meio de cursos de Especialização realizados em parceria com as Universidades 

Federais de Goiás e Pernambuco. Ao todo, dez professores multiplicadores foram formados em 

curso de especialização, sendo cinco de Palmas (pela UFG) e cinco de Araguaína (pela UFPE) 

                                                           
34 Professor multiplicador é o profissional que atua nos Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE), 

responsável pela formação dos professores no uso das Tecnologias na Educação. 
35 Vice-governador que foi conduzido ao cargo de governador em virtude de renúncia de Siqueira Campos para se 

dedicar à reeleição em 1998. 
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e após a realização do curso, já havendo assim uma equipe especializada na área, foram criados 

os dois primeiros Núcleos Tecnológicos (NTE) no Tocantins, sendo um em 1998 na cidade de 

Palmas, e outro no ano de 1999 em Araguaína. 

Assim sendo, o estado aderiu às políticas nacionais e constituiu os NTE com técnicos 

especialistas que atuavam como multiplicadores na implantação das ações de uso das 

tecnologias, formados por Universidades Federais (com experiência em uso das tecnologias), o 

que representa algo salutar para um estado que estava na época com menos de dez anos. Tais 

ações deram suporte para a formação continuada e em serviço dos professores com a instalação 

dos Laboratórios de Informática. Esta instalação fazia parte da política do MEC de implantação 

dos laboratórios nas escolas públicas, que foi intensificada no estado a partir de 1998, articulada 

aos NTE, potencializando assim, a formação de professores como apontado no quadro 18. 

Além dessas ações elencadas no quadro anterior, o estado também manteve sua linha 

de formação dos multiplicadores em cursos de especializações por meio de parcerias com a 

SEED, o MEC e com as Universidades. Assim, em 2002 ofertou-se o curso de “Especialização 

em Informática Educativa: Criando Comunidade de Aprendizagem no Tocantins” (coordenado 

pela UFRGS, com a equipe da Professora Doutora Léa Fagundes) e, em 2006, o Curso de 

Especialização em Tecnologias na Educação (ofertado pela Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro – PUC-Rio).  

Outro período que também merece elucidação é o de 2003 a 2011 quando o governo 

estadual realizou ações, alinhando as políticas públicas do estado com as do governo federal 

(via SEED/MEC) para inserção das tecnologias na educação básica, observando-se uma 

ampliação significativa, ano pós ano, dos projetos e programas de inserção da tecnologia e de 

acesso à internet nas escolas. Assim, foram implementadas as políticas federais: Programa 

Banda Larga na Escola (PBLE), Governo Eletrônico - Serviços de Atendimento ao Cidadão 

(GESAC), Internet Discada e ADSL36. Esses dados podem ser observados no quadro 19, a 

seguir: 

Quadro 19. O uso das tecnologias na educação do Tocantins período de 2003-2011 

GOVERNO AÇÕES DE INSERÇÃO E USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DO TOCANTINS 

 

 

 

 

2003 – São equipadas 07 escolas com laboratório de Informática e internet discada e capacitação 

para 226 professores. 

2003 – São equipadas com laboratório de Informática e com acesso à internet discada (GESAC) 

outras 23 escolas. 

                                                           
36 ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Linha Digital Assimétrica para Assinante. 
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Marcelo 

Miranda 

PMDB 

01/01/2003 

01/01/2007 

 

2004 – Mais 16 escolas são equipadas com laboratório de Informática, internet discada e há a 

capacitação de 360 professores.  

2004 – É instalada a internet discada (com acesso a ADSL) em 23 escolas do estado e aumento 

do atendimento GESAC de 23 para 39 escolas. 

2005 – Outras 43 escolas são equipadas com laboratório de Informática e internet com ADSL. 

São capacitados 270 professores. 

2005 – A Internet ADSL é instaladas em mais 41 escolas.  

2006 – São equipadas mais 91 escolas com laboratório de Informática e aconteceu a capacitação 

para 515 professores.  

2006 – São ampliados os atendimentos a internet ADSL para mais 100 escolas. 

2006 – Reestruturação do organograma da SEDUC; as duas gerências foram extintas e a equipe 

da Coordenadoria de Tecnologias na Educação foi unificada. 

2006 – São ofertados os Cursos de Especialização em Tecnologias na Educação, pela Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC/Rio em parceria SEED/MEC/SEDUC/TO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo 

Miranda 

PMDB 

01/01/2007 

08/09/2009 

 

2007 – (1998 a 2007) – O modelo de formação continuada de professores em tecnologia, via 

ProInfo no Tocantins, visava a inclusão digital e o trabalho com metodologia de projeto.  

2007 – Criação dos 12 Núcleos de Tecnologias Educacionais (NTE) nas Diretorias Regionais 

de Ensino (DRE) de Araguatins, Colinas, Guaraí, Miracema, Arraias, Porto Nacional, 

Dianópolis e Paraíso, restando apenas a DRE de Pedro Afonso a ser contemplada com o NTE. 

2007 – Criação do Programa Nacional de Tecnologia Educacional – ProInfo Integrado, por 

meio do Decreto nº 6.300, tornando-se mais amplas as ações das Tecnologias de Informação e 

Comunicação - TIC. Ampliação das cooperações técnicas entre estados, Distrito Federal e 

municípios, oferecendo conteúdos pelo Portal do Professor, pela TV Escola e DVD Escola, pelo 

Domínio Público e pelo Banco Internacional de Objetos Educacionais. 

2007 – Implementação dos cursos para os profissionais das escolas: Introdução a Inclusão 

Digital – 40 horas; Ensinando e Aprendendo com as TIC – 100 horas; Elaboração de Projetos – 

40 horas. 

2007 – Pré-piloto Projeto Um Computador por Aluno – UCA é lançado e o Tocantins fazia 

parte dos cinco estados que o compunham. A formação dos profissionais das escolas ficou sob 

a responsabilidade do NTE/SEDUC, entretanto, a SEDUC/TO, firmou um convênio com PUC-

2SP, para que esta, via professores do Programa de Pós-graduação “Educação: Currículo, na 

linha Novas Tecnologias”, realizasse a formação dos formadores e o acompanhamento do Pré-

piloto UCA. 

2007 – São equipadas mais 113 escolas com laboratório de Informática; criação de mais 8 NTE 

e capacitação de 1180 professores e 50 alunos. 

2007 – Ampliação do o acesso à internet ADSL para 150 escolas. 

2008 – São equipadas mais 37 escolas com laboratório de Informática e ocorre a capacitação 

de 1757 professores e 158 alunos. 

2008 – Ampliação da internet para 210 escolas, destas escolas 36 com acesso à internet do 

PBLE e 06 com internet do projeto Embratel Educação.  

2008 – Implementação da parceria com a Microsoft com o curso aluno Monitor ofertado aos 

alunos. 

2008 – Implantação da proposta para aquisição de notebooks para os professores das escolas 

estaduais. Uso do computador nas atividades pedagógicas e administrativas.  

2009 – Lançamento do Projeto de aquisição de notebooks para professores da rede estadual. 

 

 

 

 

2009 – Aquisição do Laboratório Brasil Online para algumas escolas; uso dos softwares 

adquiridos nas aulas. 

2009 – São equipadas mais 76 escolas com laboratório de Informática e são capacitados 1887 

professores e 770 alunos.  
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Carlos 

Amorim 

PMDB 

08/09/2009 

01/01/2011 

 

Entrega de um kit denominado “KIT SALA DE AULA” (composto por 01 Data Show, 01 

Notebook e 01 Tela de Projeção) para cada escola estadual do Tocantins com rede elétrica. 

Houve a criação da Rede Interativa de Blogs (814 blogs foram criados e alimentados). 

2009 – Ampliação para 370 escolas do Programa Banda Larga na Escola - PBLE, Governo 

Eletrônico - Serviços de Atendimento ao Cidadão (GESAC) e ADSL.  

2010 – Entrega de 1200 computadores para as equipes administrativas das escolas das 05 

escolas do Programa UCA, proporcionalmente ao número de alunos, e 105 notebooks para os 

professores, coordenadores pedagógicos e diretores das escolas.  

Criação do Canal Virtual de Comunicação. 

2010 – Previsão para atendimento de todas escolas urbanas até dezembro de 2010 pelo PBLE, 

sendo que 60 escolas estavam previstas para entrar no programa no 3º bimestre de 2010 e o 

restante no 4º trimestre de 2010. 

Formação para multiplicador do NTE – Of. SEDUC/GASEC/2010 – Minuta 0045/2010. 

2010 – Implantação e execução do Projeto UCA em 10 escolas da rede de ensino pública (6 

estaduais e 4 municipais) do Tocantins, visando à formação de 204 professores e ao atendimento 

de 4.235 mil alunos. Esse processo de formação foi articulado entre: IES Global (PUC/SP), IES 

Local (UFT), SEDUC via NTE, e os NTM. 

Fonte: Informações obtidas com análise de relatórios produzidos pela Coordenadoria de Tecnologias 

Aplicadas à Educação (com Percília Souza Leite), contando com as contribuições da Diretora de Tecnologias da 

Educação (Leila Ramos) e do NTE de Paraíso (Deusirene Magalhães de Araújo). As informações foram levantadas 

em conversas via Skype, telefone e por e-mail e organizadas pela pesquisadora. 

 

Sem a pretensão de fazer um estudo aprofundado da inserção da tecnologia no estado 

do Tocantins, figura-se aqui um recorte a partir das tecnologias digitais, com o 

compartilhamento da internet, por meio de parcerias com empresas privadas e adesão ao 

ProInfo Integrado, que representa uma política de formação de professores e gestores escolares 

voltada ao uso político-pedagógico das Tecnologias da Informação e Comunicação, 

desenvolvida pelo governo federal. No período em questão, foram oferecidos aos educadores 

do estado do Tocantins os cursos que compõem o ProInfo Integrado, sendo eles:  Introdução a 

Inclusão Digital (com 40 horas); Ensinando e Aprendendo com as TIC (com 100 horas); e o de 

Elaboração de Projetos (também com 40 horas).  

O estado manteve a articulação com o governo federal no que diz respeito à aquisição 

da infraestrutura de laboratórios, redes e equipamentos que propiciassem a inserção das 

tecnologias no contexto das escolas, assim como, à adesão aos programas de formação em 

especialização dos técnicos multiplicadores do NTE, em Universidades com experiência em 

uso das tecnologias na educação. 

A articulação do estado com as políticas do governo federal pode ser ilustrada com a 

inserção de uma escola do Tocantins entre os cinco experimentos do Pré-piloto do Projeto UCA, 

desenvolvido a partir de 2007 (BRASIL, 2008). Segundo informações da SEDUC, a formação 

de professores no estado ficou a cargo do NTE, em virtude das universidades do estado não 

terem apresentado interesse em compor a equipe de formação (talvez devido a pouca 

experiência no uso das tecnologias a favor dos processos de ensino e de aprendizagem). 
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Entretanto, a SEDUC, ouvindo representantes do NTE que haviam participado de formações e 

encontros com profissionais de várias Universidades brasileiras experientes na formação de 

professores e gestores para o uso das tecnologias na escola, propôs um termo de cooperação 

com a PUC-SP para formação e acompanhamento do experimento pré-piloto UCA junto à 

escola Dom Alano Du Noday (Palmas – TO). Dessa forma, “[o] trabalho de assessoria e 

formação realizado pela equipe de pesquisadores da PUC-SP permitiu gerar vasto material de 

referência que se constitui como matéria-prima [...]” (ALMEIDA; PRADO, 2011, p. 15) para 

produção de um livro e para a concepção do Projeto Formação Brasil. 

A assessoria realizada pela PUC-SP, articulada com a formação do NTE de Palmas que 

atuou diretamente na formação dos profissionais da Escola Dom Alano Du Noday do pré-piloto 

UCA, apresentou resultados expressivos destacados no relatório produzido sobre o projeto 

(BRASIL, 2008). O documento menciona que a proposta desenvolvida no estado na perspectiva 

de 3:1 (1 computador para 3 alunos, cada aluno em um turno da escola) e o papel do 

coordenador UCA na escola foram significativos para subsidiar a fase piloto do UCA, isso 

porque, esse formato estaria mais adequado à realidade das escolas brasileiras.  

O Relatório do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) sobre essa fase do 

projeto (BRASIL, 2010, p. 42) destaca que dentre as lições aprendidas com o pré-piloto, pode-

se destacar:  

A importância das articulações político-institucionais para viabilizar a implantação do 

Projeto, priorizando investimentos financeiros, para restruturação da rede física, 

ampliação e adequação dos espaços escolares formais e não formais; aquisição de 

mobiliários, equipamentos e manutenção dos laptops e periféricos; 

A importância de uma organização do trabalho pedagógico do colégio que de conta 

dos desafios que a tecnologia provoca na sala de aula; 

A importância de processos de avaliação junto às várias instituições e segmentos que 

atuam no Projeto, para alicerçar ações de implementação, ressignificação e 

estabelecimento de outras metas. 

No tocante ao Tocantins, o relatório aponta que o desenvolvimento do Pré-piloto da 

Escola Estadual Dom Alano Du Nuday proporcionou contribuições educacionais em relação a 

diversos aspectos: 

Em relação à equipe pedagógica – contribuiu decisivamente para estimular o 

envolvimento, a participação e organização do trabalho dos professores no 

planejamento semanal das atividades, com vistas à coesão do grupo, ao 

desenvolvimento de atividades interdisciplinares e às adaptações curriculares, 

possibilitando aos alunos utilizar as experiências adquiridas nas diferentes áreas do 

conhecimento. (BRASIL, 2010, p. 10); 

Em relação à coordenação do UCA – dentro da unidade escolar, [...] perfil desse 

profissional fosse técnico e pedagógico, e que tivesse experiência na área de 

tecnologia na educação para ser capaz de atuar. Essa coordenação teria também a 
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função de articular, junto à gestão do colégio e ao NTE de Palmas, ações voltadas para 

a implantação do projeto. (BRASIL, 2010, p. 12); 

Em relação à formação – a capacitação contou com o curso da PUC-SP que 

preparava na ação, ou seja, no processo de implementação do Projeto UCA no colégio. 

Neste curso, a participação da equipe gestora (diretora, vice-diretora, secretária, 

coordenadores das diversas áreas de conhecimento e coordenadora de informática) foi 

fundamental para apoiar e viabilizar o trabalho dos professores junto aos alunos. 

(BRASIL, 2010, p. 15); 

Em relação ao pedagógico – enfatizou a necessidade de reuniões pedagógicas para 

analisar os resultados da aprendizagem, bem como os avanços alcançados, as 

dificuldades enfrentadas pelos alunos e a apropriação de novas estratégias que 

favoreçam a superação das dificuldades. (BRASIL, 2010, p. 19);  

Em relação à participação do aluno – instituiu a parceria do aluno-monitor. Esse 

aluno-monitor é aluno da própria turma e é escolhido pelos colegas, num processo de 

eleição direta. O aluno-monitor atua no horário de aula, desenvolvendo trabalho 

cooperativo e solidário, auxiliando o professor na distribuição e recolhimento dos 

laptops, promovendo a inclusão e o letramento digital dos pares que apresentam 

dificuldades [...] (BRASIL, 2010, p. 21); 

Em relação ao tempo de aula – adotou por certo tempo uma modalidade de aulas 

conjugadas, depois voltou ao modelo anterior, e agora pensa numa nova forma de 

agrupamento para o próximo ano letivo [...]. (BRASIL, 2010, p. 23). 

Os estudos sobre o pré-piloto apontaram os problemas e os caminhos para se pensar a 

implantação da fase 2 do Projeto UCA. Verifica-se, diante das observações feitas e das 

dificuldades descritas pelas escolas (no que concerne a fase 1 do projeto) que, os investimentos 

em relação à garantia da infraestrutura mínima, da manutenção dos laptops e da reorganização 

do trabalho pedagógico não se efetivaram também na fase 2, como destacam os formadores da 

escola (JC EE03-JC-DI-2010), em evento de socialização da formação ocorrido em fevereiro 

de 2011: 

Principais problemas enfrentados pela escola: falta de armazenamento apropriado 

dos laptops; o servidor não gerencia adequadamente a Internet; falta de um técnico 

que atenda de forma imediata os problemas técnicos. Soluções encontradas pela 

escola: a instalação dos armários na sala de aula; substituição de equipamentos 

(servidor) para melhorar o sinal da Internet e atender as necessidades do Programa 

UCA; um técnico responsável pela manutenção que tenha um horário específico para 

atender os professores na escola. (Apresentação da escola EE03-JC-DI-2010, no IV 

Encontro Presencial do Projeto UCA Tocantins, ocorrido em 17 e 18 de fevereiro de 

2011). 

Apesar das escolas já estarem em formação por mais de seis meses quando da coleta 

do depoimento citado anteriormente, durante a realização do “IV Encontro Presencial do 

Projeto UCA Tocantins” (ocorrido em fevereiro de 2011), as dez escolas destacaram que a 

infraestrutura ainda era o principal problema a ser enfrentado para a implantação do projeto. 

Considerando-se que as equipes do Projeto UCA Tocantins e da PUC-SP entendiam 

que a exposição dos problemas existentes no desenvolvimento da formação os levava, de forma 

dialógica e em colaboração (problematização) ajudava a equipe a criar uma dinâmica de 
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planejamento e de gestão da formação como alternativa para superação dos problemas a partir 

do próprio contexto, identifica-se o processo descrito por Barbier (2007) de uma pesquisa-ação 

em espiral (ação-avaliação-teorização-ação), na qual os formadores juntamente com as escolas, 

buscaram e socializaram as soluções encontradas em cada contexto para amenizar ou superar 

as dificuldades no desenvolvimento da formação. Tal processo vai ser melhor explorado no 

item 5.2 deste capítulo. 

No que concerne à avaliação, na fase 2 foram organizadas equipes nos diversos estados 

brasileiros para avaliar a implantação do Projeto UCA, com o intuito de identificar os resultados 

dos processos de formação junto às escolas. A proposta de avaliação foi coordenada 

nacionalmente pela Universidade Federal do Ceará (UFC) em parceria com diversas 

universidades locais. A equipe da UFC produziu os relatórios parciais e o relatório final de 

avaliação, entregues ao MEC em 2012. Entretanto, cabe destacar que, as IES Globais e IES 

Locais parceiras não tiveram acesso aos relatórios (parciais e ao final), mesmo com a 

finalização do Projeto UCA. 

A primeira etapa da formação do Projeto UCA Tocantins se iniciou em agosto de 2010, 

simultaneamente para todas as dez escolas participantes, uma vez que estas já haviam recebido 

os laptops, não sendo necessário realizá-la com etapas distintas para estados e municípios, como 

era previsto na Proposta de Formação Brasil. 

No período de 2011 a 2015 podem ser observadas várias iniciativas de disseminação 

da tecnologia no Estado do Tocantins, dentre as quais está o Projeto UCA, que suscitou 

mudanças de paradigma no que se refere a proposta de laboratórios de informática. Com os 

laboratórios, os alunos tinham acesso ao uso da tecnologia em horário agendado para a 

realização de atividades específicas, todavia, quando se alterou para o formato de uso 1:1 (um 

para um), cerne do Projeto, eles poderiam ter acesso ao laptop a todo o momento, o que 

permitiria usá-lo em todas as atividades e, ainda, tendo a possibilidade de levá-lo para o 

manuseio em casa. 

No quadro 20 podem ser visualizadas essas ações governamentais do estado para a 

disseminação da tecnologia.  
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Quadro 20. Ações governamentais para o uso das tecnologias na educação do 

Tocantins no período de 2011 - 2015 

GOVERNO AÇÕES DE INSERÇÃO E USO DE TECNOLOGIAS NA EDUCAÇÃO DO ESTADO 

DO TOCANTINS 

 

 

 

 

 

Siqueira 

Campos37 

PSDB 

01/01/2011 

05/04/2014 

 

Aquisição de software Visual Class Office Suite para cada escola estadual; entrega às escolas 

em 2012; uso dos softwares na prática pedagógica. 

Aquisição dos laptops MOBO da marca Positivo para os alunos do Ensino fundamental de 1º 

ao 5º ano (MEMORANDO/CIRCULAR/SEDUC/CTE Nº 18/2012) 

Mem. Nº 170, de 20 de agosto 2012, que assegura a formação do multiplicador. 

Mem. Nº 55/Circular/SEDUC em 11 de abril de 2013 que estabelece a aquisição dos tabletes 

educacionais. 

2012 – Criação da Instrução normativa (pela Secretaria de Educação) que dispõe sobre as 

atribuições do Professor Formador do NTE das Diretorias Regionais de Ensino.   

2012 – Estabelecimento das atribuições do NTE: desenvolver programas e projetos; realizar 

formação contínua, via cursos e oficinas; criar e manter atualizado banco de dados sobre TIC 

das unidades escolares regionais. 

2012 – O governo do Estado do Tocantins adquiriu 76.246 laptops num custo de R$ 26,2 

milhões verba do Programa Um Computador por Aluno. Através do registro de preço do 

Ministério da Educação – MEC, via FNDE, cerca de 56 mil desses laptops foram destinados 

a rede estadual de educação e 19.402 foram destinados a rede municipal. 

2013 – A UFT elaborou o Plano de Trabalho Anual – PTA, em parceria com o MEC, a UFT, 

a PUC-SP, a UFOP, a UNDIME e a SEDUC para a realização do ProUCA38 Tocantins (UFT: 

Formação para uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC na escola) 

que objetivava a formação de 2065 professores profissionais de 74 municípios do estado que 

atuam em 135 escolas. 

Sandoval 

Cardoso 

PSD 

05/04/2014 

01/01/2015 

2014 – O governo estadual autoriza, via Mem. Nº 159/circular/SEDUC - de 29 de agosto de 

2014), a troca do Sistema Operacional Mandriva pelo UbuntUCA nos computadores das 

escolas estaduais. 

2014 – O governo articula com entes federados a possibilidade do uso dos recursos interativos 

nas aulas. 

Fonte: Informações obtidas com análise de relatórios produzidos pela Coordenadoria de Tecnologias 

Aplicadas à Educação (com Percília Souza Leite), contando com as contribuições da Diretora de Tecnologias da 

Educação (Leila Ramos) e do NTE de Paraíso (Deusirene Magalhães de Araújo). As informações foram coletadas 

em conversas via Skype, telefone e por e-mail e organizadas pela pesquisadora. 

                                                           
37 Em abril de 2014, o então governador Siqueira Campos e seu vice pedem exoneração dos cargos e o presidente 

da assembleia legislativa, Sandoval Cardoso, assume interinamente sendo depois eleito pelo voto indireto para 

finalizar o mandato de 05 de abril de 2014 a 01 de janeiro de 2015. 
38 ProUCA Tocantins - Contrariando toda a trajetória de formação para uso das tecnologias descritas nos relatórios 

de 2008 e 2010 (BRASIL, 2010; 2008) e pelos pesquisadores Almeida e Prado (2011), no processo de formação 

do ProUCA, a SEDUC não constituiu parceria com as universidades. Apesar das universidades UFT e PUC-SP, 

com a contribuição de representantes da coordenadoria de tecnologia da época, apresentarem proposta de formação 

em parceria, a SEDUC definiu que ia realizar sozinha, via multiplicadores dos NTE, a formação dos professores 

para uso do laptop numa formação instrucional de 40 horas, que aconteceu em 2012 e 2013, através Projeto 

Tocantins Conectado. Já a formação para os professores das escolas municipais que receberam os laptops do 

ProUCA foi realizada via parceria entre UFT, MEC, PUC-SP, UFOP, UNDIME e SEDUC, que faz parte do Projeto 

“ProUCA Tocantins UFT: Formação para uso das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação – TDIC na 

escola”. O ProUCA Tocantins UFT ocorreu de 2013 a 2014 e foi considerado uma das maiores propostas de 

formação contínua para uso de tecnologias no contexto das escolas públicas brasileiras na proporção 1:1, 

atendendo num único estado 75 municípios, 135 escolas e 2065 profissionais das escolas e a equipe de formação 

do ProUCA teve como base os formadores do Projeto UCA Tocantins e foi expandida para atender a amplitude do 

ProUCA. 
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Ao se observar os dados apresentados no quadro anterior, pode-se perceber que nesse 

período há continuidade das políticas de uso das tecnologias em escolas do estado, articuladas 

com as políticas, programas e projetos nacionais, a exemplo, dos programas/projetos “tabletes 

na escola” e do ProUCA. Destacam-se as iniciativas do estado no processo de aquisição de 

equipamentos, a partir do registro de preço do Ministério da Educação – MEC, via FNDE, para 

a aquisição de 76.246 laptops ProUCA, distribuídos ainda em 2012 para as escolas estaduais 

(56 mil) e em 2013 os municípios (19.402 mil). 

A trajetória do estado para uso das tecnologias, sua disponibilidade em articular as 

políticas do governo federal com o contexto do Estado, a trajetória de consolidação da equipe 

de formação dos NTE com a realização de parcerias com universidades para qualificação e 

desenvolvimento de formação dos multiplicadores, as ações de constituição dos laboratórios de 

informática, a expansão do acesso à internet as unidades escolares, bem como, a participação 

do estado no pré-piloto UCA possibilitou a existência das condições favoráveis ao 

desenvolvimento do Projeto UCA Tocantins. 

 

5.2 Projeto UCA: contextualização no Tocantins em 2010 

 

O primeiro período de implantação do Projeto UCA Tocantins foi em 2010. E, para 

melhor compreender esse processo de formação, é oportuno caracterizar o papel da IES Global 

PUC-SP no âmbito da formação da equipe da IES Local UFT. Segundo a Proposta de Formação 

Brasil, a operacionalização da formação apresentou-se em grupos que compõe a estrutura da 

Proposta de Formação Brasil, entre eles as “Equipes de formação e pesquisa, composta de 

professores/pesquisadores das IES Globais para atuarem junto às IES Locais” que seriam 

responsáveis pela ação 2 da Proposta de Formação Brasil, que é a formação da IES local, 

conforme caracterizada no quadro 21 a seguir: 

   

Quadro 21. Ação 2 da Proposta de Formação Brasil - Formação da IES Local  

 Ação 2: Formação da IES Local pela IES Global 

Responsabilidade 

Equipes de Formação e Pesquisa das IES Globais, tendo como participantes, equipes 

das IES Local, representantes da SE e equipe NTE/NTM. O objetivo é preparar a 

equipe de formação da IES Local, da Secretaria de Educação/SE e do NTE/NTM para 

o desenvolvimento da formação na escola. 

Duração Carga horária de 120h, sendo 70h para fase inicial e 50h ao longo de todo processo de 

formação.  O material de apoio são os documentos do projeto e o curso implantado no 



 

 

 

138 
 

e-Proinfo (ação 3 – escolas; ação 4 – gestores). 

Temáticas – 

iniciais 

A formação inicial era composta de três temáticas: 

1. Projeto UCA – com objetivo de propiciar a integração entre as equipes da IES 

Local, da SE e do NTE/NTM para o conjunto do trabalho e conhecer os princípios, 

pilares e metas do projeto UCA (duração 4h/presenciais);  

2. Apropriação tecnológica – com objetivo de explorar o sistema do laptop 

computacional e os softwares disponíveis (plataforma computacional e-Proinfo), bem 

como, explorar pedagogicamente as ferramentas interativas da Web 2.0 (duração 40 h, 

sendo 20h/presenciais e 20h/distância); 

3. Planejamento da formação de gestores e professor – com os objetivos: definir os 

papéis dos formadores em consonância com os princípios e metodologias do Projeto 

UCA; conhecer o curso implementado no e-Proinfo; organizar as ações de preparação, 

conforme projeto UCA e design do curso, e negociar na escola o cronograma do curso 

(30h, sendo 8h presenciais e 18h distância). 

Temáticas - 

continuadas 

A formação continuada possuía duas temáticas: 

1. Acompanhamento e avaliação da ação da IES Local e NTE na formação da 

escola – objetivando acompanhar, orientar e identificar demandas emergentes e 

intervenções apropriadas para o desenvolvimento da formação; e participar da 

construção da rede colaborativa de formação (42h ao longo do curso);  

2. Sistematização – objetivou identificar mudanças, avanços e dificuldades para 

subsidiar a criação de um referencial da disseminação da formação na nova etapa do 

projeto UCA (8h). 

Fonte: Dados obtidos da Proposta de Formação Brasil (BRASIL, 2008, p. 22-23), sistematizado pela 

pesquisadora. 

 

Apesar da Proposta de Formação Brasil apresentar o modelo de organização da 

formação da IES Local (como descrito no quadro 21), observa-se que a formação desenvolvida 

pela IES Global PUC-SP para IES Local UFT foi realizada na modalidade híbrida (presencial 

e a distância), articulando as dimensões tecnológica, pedagógica e teórica. A parte presencial se 

constituiu de reuniões de trabalho e encontros (tanto no Tocantins como em São Paulo) e a 

distância (reuniões por Skype, videoconferência e troca de e-mails) via AVA e-Proinfo. 

Segundo a IES Global PUC-SP, em registro do AVA e-Proinfo, os objetivos da 

formação da IES Local no ano de 2010 eram: 

a) Qualificar professores das escolas públicas participantes do piloto do Projeto 

UCA para o uso das aplicações de software do laptop educacional em práticas que 

privilegiem a aprendizagem baseada na construção cooperativa do conhecimento, em 

consonância com as especificidades das propostas curriculares de suas escolas;  

b) Capacitar os professores sobre as ferramentas presentes nos laptops, mostrando 

uma visão geral de suas funcionalidades e propondo atividades que possibilitem um 

melhor entendimento de suas potencialidades. A metodologia a ser adotada no curso 

é baseada na discussão reflexiva dos assuntos abordados e na prática com os recursos 

presentes no equipamento. Serão utilizados vídeos, textos e animações infográficas a 

fim de possibilitar um melhor entendimento dos temas sugeridos. (Registro AVA do 

Curso de Formação dos Formadores da IES Local UFT39)  

                                                           
39 Disponível no e-Proinfo: http://e-Proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-

Proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-

Proinfo.mec.gov.br/eproinfo/administrativo/manter_curso/listar_cursos.htm?idUg=cripto%3A%25BE%25F5%2

51F%25BA%2521%25C8%2560%25A6&cord=nome&bord=true/_/end_pos/_/. Acesso em: 15 de jan. de 2015. 

http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/administrativo/manter_curso/listar_cursos.htm?idUg=cripto%3A%25BE%25F5%251F%25BA%2521%25C8%2560%25A6&cord=nome&bord=true/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/administrativo/manter_curso/listar_cursos.htm?idUg=cripto%3A%25BE%25F5%251F%25BA%2521%25C8%2560%25A6&cord=nome&bord=true/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/administrativo/manter_curso/listar_cursos.htm?idUg=cripto%3A%25BE%25F5%251F%25BA%2521%25C8%2560%25A6&cord=nome&bord=true/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/administrativo/manter_curso/listar_cursos.htm?idUg=cripto%3A%25BE%25F5%251F%25BA%2521%25C8%2560%25A6&cord=nome&bord=true/_/end_pos/_/
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Para implantar tais os objetivos foram realizadas ações de preparação da proposta de 

formação junto à equipe da IES Local e a SEDUC no intuito de articular a proposta de formação 

das escolas, com a elaboração do PTA em parceria entre a PUC-SP, a UFT e a SEDUC. Os 

encontros, reuniões e webconferências são descritas no quadro 22: 

 

Quadro 22. Ações de formação da IES Global PUC-SP em 2010 

DATA Ações de formação da IES Global PUC-SP junto a IES Local UFT – 2010 

08 a 09/04/2010 
Encontro do Projeto UCA – Formação Brasil em Porto Alegre/RS, relativo à Ação 2 de 

preparação dos envolvidos no processo de formação das escolas que receberam o UCA 

em 2010. Local: dependências da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

17 a 18/06/2010 
Encontro de formação da equipe de formação UCA Tocantins (coordenador geral, 

pesquisadores, formadores, tutores e IES Global PUC) com a presença das professoras 

Drª. Maria Elizabeth Almeida e Drª Maria das Graças. Local: auditório da SEDUC. 

01/10/2010 
Webconferência com a equipe de Pesquisadores, Formadores e Tutores para a socialização 

das ações de formação junto às escolas. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir dos registros das atas, pauta de encontros e relatórios gerados 

no processo de formação do Projeto UCA Tocantins – 2010. 

O encontro ocorrido em Porto Alegre (RS) do “Projeto UCA Formação Brasil” (relativo 

à ação 2) teve o objetivo de iniciar a preparação das equipes das IES Locais, dos multiplicadores 

dos NTE/NTM e contou com a participação de membros da equipe do Tocantins da UFT, da 

SEDUC e da IES Global PUC-SP40. O evento marcou a apresentação da Proposta para as 

instituições parcerias e possibilitou a estas participarem da elaboração da proposta de formação 

apresentada pela IES Local para a SEED/MEC.  

As reuniões do Encontro de formação da equipe de formação UCA Tocantins do (em 

junho de 2010) ajudaram na elaboração do PTA da IES Local UFT e no planejamento das ações 

de formação pensadas a partir do contexto do Tocantins. Visaram também consolidar a parceria 

formada pelas IES Global e Local no Projeto UCA Tocantins, no tocante as ações previstas na 

Proposta Formação Brasil (referentes à ação 2 que é a formação a IES Local, que embasa a 

articulação da ação 3, que é a formação da escola).  

Nessa etapa ocorreram alguns entraves de ordem orçamentária. O processo de 

descentralização de orçamento para as IES Globais para atendimento das demandas de 

formação junto as IES Locais foi um elemento complicador para garantir a formação da IES 

Local e o acompanhamento das ações de formação junto às escolas, como bem destacado por 

Silva (2014). No entanto, esse problema não era algo novo, pois o relatório do pré-piloto UCA 

                                                           
40 Conforme se pode observar nos registros da página do NTE de Palmas. Disponível em: 

<http://ntepalmasdre.blogspot.com.br/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-

01-01T00:00:00-08:00&max-results=22>. Acesso em: 25 de jan. de 2015. 

http://ntepalmasdre.blogspot.com.br/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=22
http://ntepalmasdre.blogspot.com.br/search?updated-min=2010-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2011-01-01T00:00:00-08:00&max-results=22
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(BRASIL, 2008) já destacava que a destinação de orçamento para garantir a formação no pré-

piloto havia sido um desafio e deveria ser repensado para a fase 2.  

Segundo o que aponta os estudos realizados por Silva (2014), o problema não foi 

resolvido, gerando uma insuficiência orçamentária para realização dos encontros presenciais, 

reuniões de trabalho, acompanhamento da formação, contexto vivenciado por várias 

instituições que participaram da implementação da Proposta de Formação Brasil, 

principalmente as que não eram federais. 

O processo de seleção das IES Locais seguiu o prescrito no documento que norteia o 

Projeto UCA (BRASIL, 2009, p. 16-17): “[a]s IES serão selecionadas a partir da proposição 

dos grupos de formação e pesquisa, considerando seu interesse em desenvolver experiências 

práticas com tecnologias digitais na educação [...]”. Sendo assim, as IES Locais apresentavam 

o seu Plano de Trabalho Anual (PTA) para a SEED/MEC que analisou e aprovou as propostas.   

A UFT enviou sua proposta e recebeu autorização para a formação com data prevista 

para acontecer de julho de 2010 a julho de 2011. Entretanto, devido aos problemas de 

infraestrutura e rotatividade dos profissionais das escolas (que atrasava a continuidade das 

formações), o MEC autorizou a postergação do prazo de encerramento para dezembro de 2011. 

O PTA da UFT foi intitulado “Projeto de Implantação e desenvolvimento dos projetos-

piloto em escolas públicas para o uso pedagógico do laptop educacional conectado – fase 2”, 

também chamado de “Projeto UCA Tocantins”. O documento apresentava: a justificativa da 

proposição de formação; os objetivos da proposta de formação; a identificação do objeto; o 

cronograma de execução da formação; e, o plano orçamentário de aplicação (prevendo como 

valor máximo o determinado pelo MEC que foi de R$ 42.460,00, por PTA). No orçamento 

foram previstas as ações de formação da IES Global (PUC-SP) junto à IES Local (UFT), com 

a garantia de participação da IES Global nos encontros realizados no Tocantins e a participação 

da equipe da UFT em encontros na IES Global PUC-SP.  

Junto ao PTA foi enviada uma planilha que continha a previsão de bolsistas 

(coordenadores, pesquisadores, formadores e tutores) responsáveis pela formação das dez 

escolas. Como não existia um modelo padrão de proposta para ser apresentado pelas IES Locais, 

estas tiveram certa autonomia para constituir as metas do projeto em cada Estado, desde que 

não destoasse do previsto na Proposta de Formação Brasil (previamente repassada aos pretensos 

coordenadores para orientar a elaboração das propostas). Para a formação do Projeto UCA 
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Tocantins, estabeleceu-se as seguintes metas: 

 

1 – Prosseguimento da proposta de formação: 
 - Participação na consolidação da rede UCA de formação; 

 - Coordenação e acompanhamento dos cursos; 

 - Encontro com os multiplicadores – Palmas; 

 - Encontros presenciais nas 10 escolas que participam do Projeto; e 

 - Encontro Presencial com as 10 escolas – Palmas. 

2 – Implementar proposta de Avaliação das escolas UCA 
 - Implantação da estrutura de Avaliação; 

 - Coordenação, acompanhamento e avaliação dos processos formativos; 

 - Implementação da avaliação (diagnóstica, processo, resultados e impactos); - 

Análise de dados. 

3 – Desenvolver investigação científico-pedagógica 

 - Análise das práticas educativas implementadas com o laptop nas 10 escolas e das 

mudanças ocorridas nos processos e currículos. 

4 – Acompanhar as escolas no desenvolvimento de projetos pedagógicos 
 - Acompanhamento das escolas no desenvolvimento de práticas pedagógicas 

utilizando os laptops (TOCANTINS, 2010). 

No intuito de implementar as metas previstas no Projeto UCA Tocantins, foi realizada 

a gestão do orçamento aprovado para garantir as ações de formação, a realização dos encontros 

presenciais em Palmas (TO) e a participação em reuniões/encontros em São Paulo. 

O quadro 23 a seguir elenca as reuniões e encontros realizados em 2010 (presenciais e 

via Skype) que visavam garantir as ações de planejamento e de gestão do Projeto: 

 

Quadro 23. Reuniões e encontros de formação Projeto UCA Tocantins 2010 

DATA Ações de formação do Projeto UCA Tocantins – 2010 

01/07/2010 

Reunião na Universidade Federal do Tocantins com a Equipe de Pesquisadores e a Equipe 

da SEDUC/UCA – Pauta: 1. Bolsa/agentes – responsabilidades; 2. Orientações sobre 

bolsas da SEED/MEC; 3. PTA para UFT. Organização do cronograma de formação para 

2010/2 e definição das estratégias pedagógicas e políticas da formação. 

06/08/2010 
Reunião via Skype – Pauta: 1. Processo de formação; 2. Redefinição das equipes de 

formação; 3. Cronograma de formação; 4. Reunião presencial com a equipe do Projeto 

UCA Tocantins; 5. Reunião com a equipe da PUC-SP; 6. Navegação do Curso. 

09/08/2010 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Disponibilização por e-mail da proposta de 

plano de formação; 3. Definição da pauta da reunião presencial de 13/08/2010. 

13/08/2010 Reunião presencial – Pauta: 1. Informes; 2. Planejamento das ações de formação; 3. 

Cronograma do curso; 4. Socialização e aprovação do plano de ação da formação. 

16/08/2010 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Pauta de formação do Encontro presencial nas 

dez escolas do Projeto UCA Tocantins; 3. Cronograma da equipe de formação.  

18/08/2010 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Socialização das ações de preparação do I 

Encontro presencial das dez escolas; 3. Confirmação do cadastro dos cursistas no AVA 

do Curso; Apresentação do cronograma da Formação junto às dez escolas; 4. Distribuição 

da equipe para participar in loco do I Encontro junto às escolas; 5. Encaminhamentos 

administrativos para realização do I Encontro junto às dez escolas. 

30/08 a Início da formação Projeto UCA Tocantins junto às dez escolas, com a realização do “I 

Encontro Presencial de formação”, com a participação dos pesquisadores/coordenadores, 
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02/09/2010 formadores, tutores, cursistas das escolas. Foi realizada uma explanação pela equipe 

pesquisadora sobre do programa UCA no Brasil e no Tocantins, apresentou-se a Estrutura 

Tecnológica e equipe de formação e Estrutura Pedagógica. Foram ministradas oficinas 

sobre a exploração do ambiente colaborativo de Aprendizagem novo e-Proinfo e as 

ferramentas do curso tais como: Download, Mural, Inscrição, entidades e links, e como 

recuperar senha e cadastrar-se. 

11/09/2010 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Avaliação do “I Encontro Presencial” junto 

às dez escolas; 3. Aspectos técnicos – infraestrutura; 4. Formação – composição das 

turmas, plataforma e-Proinfo, gestão – junto à Diretoria Regionais de Ensino (DRE) e 

Secretarias Municipais de Educação –SEMED, Escola – Coordenador do UCA na Escola, 

Equipe formadora. Por problemas de acesso a internet, a reunião não foi finalizada e 

continuou no dia 15/09/2010.  

15/09/2010 

Continuidade da reunião por Skype do dia 11/09/2010 - Pauta: 1. Informes; 2. Avaliação 

do I Encontro Presencial junto às dez escolas; 3. Aspectos técnicos – infraestrutura; 4. 

Formação – composição das turmas, plataforma e-Proinfo, gestão – junto as Diretoria 

Regionais de Ensino-DRE e Secretarias Municipais de Educação –SEMED, Escola – 

Coordenador do UCA na Escola, Equipe formadora. 

20/09/2010 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. O retorno dos tutores no acompanhamento da 

primeira fase da formação UCA; 3. O repasse de formulários de acompanhamento, 

critérios de avaliação e planilha de acompanhamento de acesso dos cursistas ao ambiente 

do curso; 4. O AVA por escola e a Inclusão do aluno no módulo II. 

22/09/2010 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Reunião com formador da SEDUC 

responsável pela disponibilização dos dados no Projeto UCA na plataforma e-Proinfo – 

definição de estratégias de organização das turmas e do suporte técnico a equipe de 

formação e as escolas. 

28 a 29/09/2010 
Reunião de trabalho da equipe de formação - avaliação dos encontros presenciais de 

formação junto às dez escolas e definição das estratégias político pedagógicas para a 

formação. 

Novembro/2010 II Encontro presencial Programa UCA Tocantins com a Equipe de formação UCA 

Tocantins (coordenador geral, pesquisadores, formadores e tutores). 

15/12/2010 

Reunião de trabalho presencial da equipe de pesquisadores em Arraias – Pauta: 1. 

Avaliação dos pesquisadores sobre o programa; 2. Avaliar o relatório oficial enviado pela 

IES Global; 3. Relatório do hipertexto; 4. Organizar o material no ambiente (atas e 

disponibilização do hipertexto); 5. Ver o PTA – verificar os produtos a ser entregue ao 

final do programa; 6. Planejamento para janeiro; 7. Presença dos pesquisadores na escola; 

8. Fórum da coordenação; 9. Blog do programa UCA Tocantins. 

22/12/2010 

III Encontro presencial do Programa UCA Tocantins com a Equipe de formação UCA 

Tocantins (coordenador geral, pesquisadores, formadores, tutores).  Módulo 3A e 3B – 

Local: Sala de reuniões do Centro de Tecnologia da UFT, localizado no Campus 

Universitário em Palmas. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir dos registros das atas, pauta de encontro e relatórios gerados 

no processo de formação do Projeto UCA Tocantins – 2010. 

As dinâmicas de planejamento e gestão da formação do Projeto UCA Tocantins, 

descrita no quadro 23, mostram as ações realizadas pela equipe do projeto no intuito de garantir 

a fluidez da formação. A complexidade de implantação da proposta de inserção de tecnologia 

no currículo escolar, na proporção 1:1, exigiu que se pensasse em formas de organização, 

planejamento e de gestão da formação que tivessem como referência a articulação entre escola, 

universidade e os contextos formativos, para que de fato se desenvolvesse uma formação 

contínua contextualizada, como aponta Sander (1995). 
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A quantificação e análise dos documentos gerados no processo de formação do Projeto 

UCA Tocantins (período de 2010) e categorizados no Eixo 2 (conforme gráfico 1) podem 

auxiliar na compreensão desse processo formativo: 

 

Gráfico 1. Documentos gerados no processo de formação do Projeto UCA Tocantins 

em 2010 (Eixo 2)  

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

Dos documentos gerados em 2010 pertencentes ao eixo 2 destacaram-se as atas. No 

Projeto UCA Tocantins, as atas surgiram como uma forma de registro das memórias das 

reuniões, não como um documento formal, mas como registro dos assuntos discutidos 

previamente e acordados pelo grupo, feito por alguém da equipe, que voluntariamente se 

dispunha a anotar as discussões, sintetizando os encaminhamentos e ao mesmo tempo 

participando da reunião. As atas não conseguem expor a dinâmica das reuniões, diálogos, 

debates e aprovadas pelo coletivo as ações a serem realizadas, que eram sintetizadas no formato 

de atas para que a equipe tivesse acesso as definições e encaminhamento dado pela equipe.  

Após o término da reunião, a ata era enviada a todos os membros da equipe, o que 

possibilitava àqueles que não puderam participar das reuniões acesso às discussões realizadas. 

Esse processo acontecia tanto nas reuniões presenciais (de trabalho, dos encontros de formação, 

ocorridos junto às escolas ou em Palmas) quanto nas a distância (via Skype). Esse registro dos 

encontros e decisões via ata tinha por objetivo criar uma dinâmica de trabalho colaborativo 

onde todos os sujeitos da equipe em formação pudessem participar e ter ciência de todas as 

ações de planejamento da formação e da tomada de decisão, como pode ser observado no 

extrato da ata de reunião com a equipe de Formação da IES Local UFT, o caráter prescritivo da 
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ata não dá conta de registrar as dinâmicas das reuniões, conforme pode ser observado na ata do 

dia 06/08/2010: 

Reunião via Skype - Projeto UCA Tocantins. Pauta: 1. Informes: 2. Processo de 

formação; 3. Redefinição das equipes de formação e Cronograma de formação; 4. 

Reunião presencial da equipe do Programa UCA Tocantins; 5. Reunião com a equipe 

da PUC; 6. Navegação no curso. [...] 

3. Redefinição das equipes de formação e cronograma de formação - Cronograma 

do curso que foi aprovado para ser iniciado no dia 12 de agosto, devido à demora na 

liberação da verba do PTA. Serão necessárias alterações no cronograma do curso: 

datas de início da formação; alteração da equipe de pesquisadores e formadores de 

polo. Processo de formação, consiste na elaboração de um plano de formação ao longo 

do curso, que está sendo elaborado pela equipe de formadores (cronograma) em 

colaboração com IES, que deverá ser analisado e validado pela equipe de 

pesquisadores da IES local. (ATA 06/08/2010 – Projeto UCA Tocantins). 

Em 2010, as reuniões de trabalho (previamente organizadas de forma coletiva e 

colaborativa pelos membros da equipe) destacaram-se pelas ações de preparação no que tange 

à compreensão da proposta de formação. As pautas eram elaboradas e socializadas via e-mail, 

para toda a equipe, apresentando as dinâmicas, tanto das reuniões de trabalho, como das 

formações presenciais. 

As reuniões (tanto presenciais como a distância) ocorreram em vários momentos do 

processo formativo e tinham o caráter de discutir e encaminhar as demandas de implantação do 

Projeto UCA, como pode ser observado no extrato da ATA de 06/08/2010 e seguiam os 

procedimentos normais de reunião, com apresentação e aprovação de pauta, informes, 

discussão dialogada, apresentação da proposta, debates, aprovação pelo coletivo e 

sistematização dos encaminhamentos necessários para realização das demandas.  

O extrato da ata do dia 06/08/2010 evidencia elementos de como o currículo, a 

formação, o planejamento e a gestão, foram sendo contextualizados no processo de formação 

do Projeto UCA ao citar: “[...] Serão necessárias alterações no cronograma do curso: datas de 

início da formação; alteração da equipe de pesquisadores e formadores de polo. Processo de 

formação consiste na elaboração de um plano de formação ao longo do curso [...]”. Observa-se 

que inicialmente não é mencionado o termo “planificações dos módulos”, mas “plano de 

formação ou plano de ação”, que vai sendo problematizado ao ser socializado, passando por 

processos de depuração até se constituir na proposta de planificação conceituada na tese. 

Considerando que o ambiente de aprendizagem do curso não apresentava uma 

ferramenta de diálogo síncrono, o grupo optou por uma ferramenta de interação coletiva free, 

no caso o Skype. Sua utilização foi inserida para garantir a realização das reuniões de trabalho, 

pois como a equipe estava dispersa em sete municípios, localizados nas várias regiões do estado 
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(conforme já ilustrado na figura 4 “Localização do Estado Tocantins: o Projeto UCA nesse 

contexto”), foi necessário estabelecer formas de interação e diálogo contínuo com a 

mediatização de recursos tecnológicos.  

Em 2010 ocorreram apenas 2 (dois) encontros presenciais em Palmas e estes se 

constituíram como momento de socialização, estudo, depuração, planejamento das ações de 

formação e também de formação para os membros da equipe. Os encontros tiveram 

características distintas: um ocorrido em junho com a presença da IES Global (PUC-SP) e da 

IES Local (UFT), se configurando como um momento de apresentação do Projeto UCA; e o 

outro em dezembro, com os membros da IES Local para avaliação, planejamento e elaboração 

do cronograma de ação do Projeto UCA Tocantins para 2011. 

Considerando a relevância dada aos registros do processo de formação realizados junto 

às dez escolas pela IES Local, foram elaborados instrumentos que ajudaram a manter a memória 

do projeto. Nesse intuito, elaborou-se um template41 de relatório, que passou a ser denominado 

de “relatórios das escolas”, que foi aprovado pela equipe e disponibilizado para ser preenchido 

como um documento de memória da escola sobre seu processo de desenvolvimento ao longo 

da formação do Projeto UCA Tocantins. O relatório foi estruturado no formato de hipertexto, 

contendo textos, fotografias, pautas dos encontros, atas, imagens, vídeos, plano de aulas e 

outros registros criados no contexto da escola que evidenciassem o desenvolvimento da 

formação para o uso do laptop na escola. O template apresentava a seguinte estruturação: 

 
PROJETO UCA TOCANTINS/UFT 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DAS ESCOLAS NO 

DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS UTILIZANDO OS 

LAPTOPS EDUCACIONAIS CONECTADOS – 2010 

Local:  

Equipe de formação  

Tutor: 

Formador: 

Pesquisador: 

Coordenador do UCA na escola: 

Gestor (a) da Escola: 

CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA 

CAMPO 2 - INFRA ESTRUTURA 

CAMPO 3 - GESTÃO DE PARTICIPANTES 

CAMPO 4 - FORMAÇÃO NA ESCOLA 

CAMPO 5 - PROJETOS DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDOS: 

CAMPO 6 - ANÁLISE DAS PRÁTICAS: 

CAMPO 7 - EXPERIÊNCIAS RELEVANTES: 

                                                           
41 Modelo de relatórios produzido pela equipe de pesquisadores, socializado a equipe, aprovado e disponibilizado 

para ser utilizado pelas dez escolas do Projeto UCA Tocantins. 
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CAMPO 8 - PRODUTOS CRIADOS NA ESCOLA PARA ATENDER AS 

DEMANDAS DO PROGRAMA UCA (atividades, instrumentos, ambientes, 

ferramentas, práticas, etc.): 

CAMPO 9 – ENCAMINHAMENTOS: (TEMPLATE – MODELO APROVADO EM 

2010). 

 

 Os relatórios das escolas foram idealizados com a intenção da disponibilização no 

ambiente do curso e compor sua memória, a partir dos registros sistematizados no contexto das 

escolas. Como o ambiente não comportou o tamanho dos arquivos, sua disponibilização ficou 

comprometida, e em virtude disso, em 2010 apenas 2 (dois) relatórios foram enviados e estes 

via malote para o Câmpus de Arraias.  

Também estava prevista a elaboração de relatórios no quantitativo de um para cada 

escola e para cada período de desenvolvimento do projeto (2010, 2011 e 2012-2013), 

totalizando 30 (trinta) documentos. No entanto, os problemas em relação à capacidade de 

armazenamento do ambiente do curso dificultaram a disponibilização dos relatórios. Assim, 

como capacidade da conexão era muito baixa, os downloads e uploads dos documentos ficaram 

comprometidos, tanto via e-mail quanto em nuvens. Assim, fez-se necessário que os relatórios 

fossem salvos em CD ou DVD e enviados via malote à coordenação.  

Tais dificuldades – agregadas a sistematização do hipertexto – dificultaram a produção 

sistemática dos relatórios. Por consequência, foram poucas as escolas que entregaram pelo 

menos um relatório completo. Dessa forma, o propósito previsto de elaborar um documento de 

memória do curso em cada escola não se concretizou e somente algumas escolas conseguiram 

manter os registros do processo de formação do Projeto UCA Tocantins.  

Em relação aos relatórios UFT/PUC/MEC referentes a 2010, foram produzidos um total 

de 39. Um deles era o relatório sobre os termos de cooperação entre as escolas, a UFT e o MEC. 

Os 38 restantes se referem aos formulários elaborados pela IES Global PUC-SP para as escolas 

do Projeto UCA Tocantins (denominados de relatórios da PUC-SP), sendo eles organizados em 

4 (quatro) formatos: 01 - Formulário de Mapeamento da situação da escola participante do 

Projeto UCA; 02 - Formulário de Registro das atividades de formação realizadas na escola 

durante o Módulo (sendo um relatório para cada módulo, ou seja, cinco relatórios foram gerados 

por meio desse formulário); 03 - Formulário de Registro das expectativas iniciais dos cursistas 

da escola; e 04 - Formulário de Registro das atividades realizadas pelos professores na escola 

durante o módulo (um relatório para cada módulo num total de cinco relatórios  para o 

formulário).  

A utilização dos recursos tecnológicos – especificamente do Skype – para a realização 

das ações de planejamento e de gestão do projeto apresentou-se como uma alternativa 
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econômica, de fácil acesso, disponível a todo o tempo e que viabilizava o estar junto virtual, 

como aponta Valente (2003). As reuniões aconteciam em tempo real com o grupo possibilitando 

a interação por voz e, o registro do desenvolvimento da reunião por meio do chat permitia a 

todos anotar suas percepções e propiciava o acesso às contribuições feitas. Como todos os 

membros do grupo criaram uma conta no Skype, foi possível o acompanhamento mais 

individualizado (quando necessário) e era possível a qualquer momento estabelecer diálogo, 

desde que as pessoas estivessem online, e, quando surgia uma demanda, os formadores 

contactavam principalmente os membros da coordenação pedagógica para auxiliar a sanar as 

dúvidas.  

Tal interação também possibilitou a inserção (por parte da coordenação pedagógica) 

de um aplicativo de registro automático do áudio das reuniões, ajudando assim, na ação de 

fomentar material para o banco de dados com as informações sobre o processo de formação do 

Projeto UCA Tocantins. 

Ao analisar os registros produzidos em 2010, observa-se que o foco das atividades de 

formação foi a preparação e apropriação do projeto pelos membros da equipe de formação da 

IES Local (UFT). Nesse sentido, foram realizadas várias reuniões de trabalho tanto presenciais 

quanto à distância de preparação e apropriação da proposta de formação e sistematização do 

Projeto UCA Tocantins, como pode ser observado nas ocorrências das reuniões em 2010: 01/07; 

06/08; 09/08; 13/08; 16/08; 18/08, sintetizadas no quadro 23.  

Os encontros presenciais com as dez escolas do Projeto UCA Tocantins ocorreram no 

interstício de 29 de agosto a 05 de setembro de 2010, conforme observado nas atas de 30/08 

(em duas escolas) a 02/09, quando se referem aos registros do “1º encontro de formação do 

Projeto”. O foco dos encontros presenciais que antecederam o início da formação era definido 

a partir das discussões coletivas da equipe de formação, discussões estas voltadas para o 

planejamento e a gestão para implantação da formação do Projeto UCA Tocantins, como pode 

ser observado no extrato de ata de 13/08/2010: 

Reunião presencial da equipe do Programa UCA Tocantins - Pauta: 1. Informes; 

2. Processo de Formação: 3. Cronograma do curso e plano de formação. 

[...] A equipe de formadores deve padronizar o planejamento dos módulos ao modelo 

apresentado pela Leila e enviar com urgência a IES Local para análise e 

disponibilização da versão final. É necessário criar um fórum no ambiente da turma 

(de dúvidas ou de apoio técnico/pedagógico). Estudar e levantar a demanda por 

instrumentos de acompanhamento, diagnóstico e de pesquisa pela equipe de 

pesquisadores e apresentar a equipe a sugestão para contribuições. Definir como serão 

avaliados os fóruns. As atividades? Elaborar uma orientação, ao tutor, para que ele 

possa avaliar cada atividade e/ou participação dos cursistas. É necessário enviar todos 

os planos de ação para que a equipe da IES faça uma análise detalhada para 

encaminhamento. (ATA 13/08/2010 – Projeto UCA Tocantins). 
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O trecho da ata apresentado anteriormente retrata o momento de reorganização do 

currículo da Proposta de Formação Brasil pela equipe da IES Local, que se dava em reuniões 

onde os membros, após discussões, definiam as ações que eram registradas no formato de ata. 

As atas possuíram um caráter descrito, pois registravam os pontos de pautas, as discussões 

pontuais e os encaminhamentos dados.  

No período inicial de formação, a coordenação pedagógica assumiu o papel de 

liderança junto à equipe, uma liderança partilhada e distribuída nas atividades da equipe e na 

construção e conhecimento como aponta Dias (2013), até que a equipe foi se apropriando do 

processo de formação e seus membros assumiram seu papeis na formação da rede. 

As reuniões se tornaram espaços de formação da equipe, com momentos de 

apropriação e contextualização do currículo da formação e das demandas apresentadas pelo 

processo de formação do Projeto UCA Tocantins. Nesse sentido, desponta o caminho 

percorrido pelo planejamento e a gestão da formação, destacando-se as ações que cada membro 

da equipe deveria realizar na preparação da formação, como mencionado no trecho da ata “[...] 

a equipe de formadores deve padronizar o planejamento dos módulos ao modelo apresentado 

pela Leila [...]” e em outro onde se é solicitado que os pesquisadores levantem “[...] a demanda 

por instrumentos de acompanhamento, diagnóstico e de pesquisa pela equipe de pesquisadores 

e apresentar a equipe a sugestão para contribuições”. 

 É importante salientar que os formadores realizaram os estudos dos módulos e 

propuseram formas distintas de sistematização do planejamento que, ao serem socializadas na 

reunião, debatidas e analisadas, recebiam contribuições e eram reelaboradas até chegar a uma 

proposta que fosse aprovada pelos membros da equipe. Esse processo de discussão e aprovação 

acontecia com todos os instrumentos elaborados pela equipe com intuito de atender as 

demandas da formação e a partir dai, passavam a ser utilizados como instrumentos da formação 

do Projeto UCA Tocantins. Isso ocorreu, com o modelo de plano de ação apresentado pela 

formadora Leila, apreciado e aprovado pelo coletivo, por melhor atender aos objetivos da 

formação. 

Após o início da formação das dez escolas do Projeto UCA Tocantins (ocorrida entre 

os dias 29 de agosto a 05 de setembro de 2010), foram realizadas frequentes reuniões de 

trabalho, avaliação e planejamento da formação (11/09, 15/09, 20/09 e 22/09). Tal frequência 

ilustra o processo constante do repensar das ações de formação do Projeto UCA Tocantins, 

delineamento assim, o movimento em espiral da pesquisa-ação, proposto por Barbier (2007, p. 
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143-144): “Situação problemática; planejamento e ação nº 1; avaliação e teorização; retroação 

sobre o problema; planejamento e ação nº 2”, assim sucessivamente. 

É importante destacar que essas ações do projeto eram articuladas entre a IES Local 

UFT (formadores, tutores e coordenadores do UCA na Escola) e a equipe de formação da IES 

Global PUC-SP e se dedicavam à construção de um processo contínuo de formação da equipe 

e de preparação da formação dos profissionais das escolas participantes do Projeto UCA. 

O movimento espiralado (avaliação das ações, seguida pela teorização e pela retroação 

do problema, para assim passar para a etapa do planejamento de outras ações) feito de forma 

constante na formação do Projeto UCA Tocantins obrigou um repensar constante do próprio 

currículo da formação, que será analisado no item a seguir.  

 

5.2.1 Currículo da formação contínua de professores do Projeto UCA Tocantins em 2010 

 

A análise de currículo que permeia a contextualização da proposta de formação 

contínua de professores para uso das tecnologias no currículo escolar, nos períodos de 

implantação do Projeto UCA 2010, 2011 e 2012-2013, tem como referência as contribuições 

de Sacristán e Gómez (2007), Pacheco (2009), Manacorda (1992), Almeida e Prado (2009), 

Almeida e Valente (2011), Almeida e Silva (2011), Fagundes e Rosa (2014) e Almeida (2002, 

2004, 2010). Partindo de tais referências, currículo refere-se a práticas sociais contextualizadas, 

problematizadas e discutidas pelos sujeitos da ação, ou seja, ressignificado na ação que valorize 

o compartilhamento de informações, aprendizagens e do conhecimento em rede: o currículo 

concebido como rede de colaboração. 

 Como pontua Goodson (2013), se a primeira fonte da base do conhecimento é o 

conteúdo, precisa-se conhecer o conteúdo da Proposta Formação Brasil, que é o currículo 

prescrito para a formação do Projeto UCA, e analisar como a equipe de formação do Projeto 

UCA Tocantins o contextualizou.  

A Proposta de Formação Brasil foi constituída em cinco módulos (como especificado 

no capítulo 3) produzidos pelo Grupo de Formação e Acompanhamento e disponibilizados no 

ambiente e-Proinfo para acesso inicial da equipe de formação das IES Local, configurando-se 

como objeto de estudo dessa equipe que recebeu as orientações para o desenvolvimento das 

ações nos módulos da PUC-SP, conforme pode ser observado no excerto a seguir (as 

orientações na íntegra compõe o Anexo B da tese): 
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IES GLOBAL PUC-SP 

ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES DO MÓDULO PARA 2010 

01/08/2010 

Atividades do Módulo 1 - Apropriação Tecnológica 

 

Módulo 1 – Temática 1 

Atividade 1 – Temática 1 (Módulo 1): Linux 

Assista ao vídeo abaixo sobre “Distribuições Linux”, feito pelo programa televisivo 

Olhar Digital e conheça um pouco mais sobre as distribuições Linux. Procure perceber 

as semelhanças entre elas e a distribuição MetaSys que você está usando. 

 

Atividade 2 – Temática 1 (Módulo 1): Linux 

1) Vamos acessar o fórum no E-Proinfo intitulado “Interface Gráfica do MetaSys” e 

registrar as impressões sobre o processo de interação com o Sistema Operacional do 

laptop do Projeto UCA, ressaltando suas qualidades, facilidades e as dificuldades 

encontradas. Utilizaremos como base para o processo de reconhecimento deste 

sistema o tutorial “Interface Gráfica (KDE) Metasys”, indicado na página anterior. 

Não deixem de compartilhar suas impressões com seus colegas - é importante para 

que possam juntos compreender os recursos presentes nesta distribuição Linux. 

Fórum 1 – Temática 1 (Módulo 1) - “Interface Gráfica do MetaSys”  

Registre aqui as impressões sobre o processo de interação com o Sistema Operacional 

do laptop do Projeto UCA, ressaltando suas qualidades, facilidades e as dificuldades 

encontradas. Utilizaremos como base para o processo de reconhecimento deste 

sistema o tutorial “Interface Gráfica (KDE) Metasys”, indicado na página anterior. 

Não deixem de compartilhar suas impressões com seus colegas - é importante para 

que possam juntos compreender os recursos presentes nesta distribuição Linux. (PUC-

SP, orientações do módulo 1, 2010). 

Como forma de compreender e operacionalizar adequadamente as ações previstas no 

curso, a equipe de formação (reunida em duplas) contextualizou cada módulo num plano de 

ação42 e este se constituiu em instrumento de planejamento. Em 2010, o plano de ação, era 

estruturado a partir de perguntas mais restritas que foram sendo ampliadas a partir do exercício 

de fazer e refazer em contexto e com o aprimoramento passou a chamar de “planificação”. 

Assim, partindo das orientações recebidas da IES Global PUC-SP e dos conteúdos dos 

módulos disponíveis no AVA do curso (e-Proinfo), a equipe de formação do Projeto UCA 

Tocantins realizou estudos e sistematizou o currículo da formação em planos de ação como se 

pode observar na figura 6 (também disponível no Anexo C). 

  

                                                           
42 Plano de ação – nome dado inicialmente ao que se constituiu a posteriori como planificação; uma proposta 

adaptada dos estudos do Grupo de Pesquisa Novas Tecnologias em Educação, sob a coordenação da Professora 

Dra. Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida, realizado no Curso de Gestão Escolar e Tecnologias, ressignificada 

no Curso de Formação da Escola do Projeto UCA Tocantins passando a ser entendida como planificação. Assim, 

planificar é colocar as ações no plano (tabela). Observa-se que a planificação dos módulos foi sendo aprimorada 

no decorrer dos períodos de formação até assumir a configuração da tabela com as seguintes perguntas: quê? 

(Ações), como? (Especificar os procedimentos), quem? (Responsável pela ação), quando? (Período de realização 

da ação) e onde? (Local de realização da ação). 
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Figura 6. Plano de ação Módulo 1 – Apropriação/2010 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2010. 

Sistematizada pela pesquisadora. 

 

O plano de ação exposto na figura 6 apresenta o detalhamento das atividades do 

módulo 1, trazendo: o público atendido, as atividades por temáticas, as orientações didáticas, 

os procedimentos que os cursistas deveriam realizar diante das atividades, o espaço de 

publicação/interação/compartilhamento das atividades (via diário, portfólio ou fórum), bem 

como, o período de realização e seu formato (presencial ou a distância). Esse formato ajuda o 

cursista a visualizar de forma clara e objetiva sua trajetória nas atividades do curso, utilizando-

se dos recursos tecnológicos para possibilitar maior autonomia em sua formação sobre a 

apropriação do currículo da formação do Projeto UCA Tocantins, como pressupõe Almeida e 

Valente (2011). E, esses planos de ação (nas planificações e replanificações) balizaram a 

formação contínua do Projeto UCA Tocantins 2010, aprofundada no próximo item seguinte. 

 

 

5.2.2 Formação contínua do Projeto UCA Tocantins 2010 

 

A análise da formação contínua contextualizada no Projeto UCA Tocantins tem como 

referência os períodos de implantação do Projeto UCA (2010, 2011 e 2012-2013), tendo como 

Programa um Computador por Aluno – UCA 

Formação Tocantins 

Replanificação das Atividades do Modulo 1 – Apropriação Tecnológica 

 

OBS: Presencial de 4h  

Público: 

Cursistas 

Novatos 
Replanificação 

Atividade Orientações didáticas Publicação/Interação/ 

Compartilhamento 

Período de 

realização 

das 

atividades 

ATIV. 1 Atividade 2: Temática 1 - Linux 

Após a leitura do conteúdo da página 5 

veja o tutorial -  “Interface Gráfica 

(KDE) Metasys”. 

Acesse a ferramenta “Diário” no E-Proinfo e registre as impressões 

sobre o processo de interação com o Sistema Operacional do laptop do 

Projeto UCA, ressaltando suas qualidades, facilidades e as dificuldades 

encontradas.   

Não deixem de ler impressões de pelo menos 2 de seus colegas. 

Comunicação > Diário Presencial 

ATIV. 2 Atividade 3: Temática 1 – 

Arquivos e Pastas - Criar uma pasta; 

Kword - Criar um documento no 

processador de textos; 

KSpread  - Criar uma planilha  

Kpresenter – Explorar o aplicativo  

 Criar dentro da pasta Documentos, na Pasta do Usuário de seu 

computador, uma pasta com o seu nome; 

 Criar um documento no KWord; 

 Criação de uma planilha eletrônica  

 

 Presencial 

ATIV. 3 Atividade 7: Temática 2 – Navegadores e 

Ferramenta de Busca – Utilizar a 

ferramenta de busca – Google 

Você conhece algum navegador? Busque em seu computador um 

navegador web.  

Agora que você já domina bem ferramenta de busca - Google, faça uma 

relação com algumas palavras -chave que fazem parte do seu dia a dia e 

pesquise artigos, questionamentos, imagens, etc.  

Após a pesquisa, elabore um pequeno texto com suas impressões, 

relatando como você conseguiu êxito em suas pesquisas. Aproveite para 

apresentar os pontos positivos e negativos dessa ferramenta, compartilhe 

com seus colegas, Comunicação > portfólio –  

Seu arquivo deverá atender os seguintes itens: 

a) Título: fonte: Arial, tamanho 14 pt; Centralizado ; 

b) Corpo do texto: fonte: Arial, tamanho 12 pt; Justificado.  

Conteúdo > portfólio   

ATVI. 4 Atividade 11: Temática 3 – Domínio 

Público  
Explorando alguns portais: 

Após a navegação nos portais relate o que encontrou; sobre o que você 

acredita e que possa contribuir na sua vida educacional. Compartilhe 

com seus colegas algumas ideias que você  possa ter tido sobre a 

Acesse Comunicação < 

Fórum Módulo 1 – Temática 

3 - Tópico “Conhecendo os 
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arcabouço teórico as contribuições de Freire (1991), Nóvoa (1992, 2011), Figueiredo (2002), 

Pimenta (2005), Almeida (2010), Almeida (2006), Souza (2006), Goodson (2007a, 2007b, 

2008), Tardif (2008), Boavida (2009), Imbernón (2010) e Saul (2012). Sendo assim, formação 

se refere ao processo de crescimento e desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, 

que se dá ao longo da vida, dinâmico contextualizado e que valoriza os saberes dos sujeitos em 

rede de formação, tendo como referência as práticas docentes e pedagógicas nos seus contextos. 

Na fase 2 (denominada de piloto na Proposta de Formação Brasil), a formação estava 

a cargo da IES Local, sob a coordenação da IES Global, em parceria com as SE/NTE/NTM. 

Sendo assim, o PTA foi apresentado pela IES Local (no caso do Tocantins a UFT) e elaborado 

em parceria com a PUC-SP e SEDUC.  

Apesar de mencionar que houve uma parceria na produção do PTA, na articulação e 

formação da equipe, no início do processo de formação em 2010 ocorreram divergências entre 

dos membros da equipe da SEDUC que faziam parte do Projeto sobre o entendimento dos 

papeis desempenhado pelas instituições parceiras no desenvolvimento da formação, 

principalmente sobre a percepção sobre o papel da Universidade. Para alguns, a UFT era a 

instituição responsável pela pesquisa; a formação seria de responsabilidade da SEDUC, e 

seguindo essa linha de raciocínio, a formação seguiria os moldes da secretaria. O outro grupo 

entendia que o processo de formação deveria ocorrer em parceria, entretanto, compreendia que 

a UFT era a coordenadora do projeto, conforme previa o PTA.  Tais conflitos podem ser 

observados na Ata Reunião de trabalho de equipe do Programa UCA 13 de agosto de 2010, 

realizada em Palmas com os membros da equipe de Formação do Projeto UCA Tocantins:  

[...] o representante da SEDUC informa que a luz da análise sobre os produtos a serem 

entregues ao final, houve a necessidade de observar os módulos e implementar 

algumas atividades, ou seja, a SEDUC analisou os módulos e inclui no seu plano de 

ação a inserção de atividades e a mudança de ferramentas que entenderam não dar 

conta das especificidades apresentadas na escola. Nesse momento, a coordenadora do 

Projeto UCA Tocantins, pontuou que se deveria dar conta do que foi disponibilizado 

no ambiente através dos módulos disponíveis, ou seja, [...] da execução do projeto e 

não temos autorização para mexer na estrutura dos módulos ou modificar as 

ferramentas que a equipe de especialistas propôs.  

[...] quanto à coordenadora da SEDUC, os representantes do SEDUC após análise, 

devem observar se tal atividade atende a perspectiva da SEDUC, e quando eles 

analisarem que não atende, como devem proceder? Caso o módulo tenha alguma coisa 

que não atende o que a SEDUC acredita ser viável a escola, é possível fazer inserção 

ou inclusão de material? E se a SEDUC analisar e verificar a necessidade de inserção 

de outras atividades, como foi analisado e inserido outras ferramentas alternativas que 

deem conta, tal ação pode ser efetivada? A coordenadora do Projeto enfoca que o 

material está pronto e se houver necessidade de implementar outras estratégias, essas 

devem ser analisadas pela equipe da IES local em parceria com a IES Global, e que 

nenhuma alteração vai ser feita no programa sem um estudo minucioso da equipe do 

Programa, caso contrário, vamos constituir vários cursos dentro do curso. (ATA 

Reunião de trabalho de equipe do Programa UCA 13 de agosto de 2010). 
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Esse diálogo inicial foi bastante conturbado e levou certo tempo para alguns membros 

da SEDUC compreendessem a estrutura da parceria, as atribuições de cada instituição e quais 

eram as ações que deveriam ser articuladas entre elas. 

O que deveria ficar claro para todos (o que demandou tempo e precisou do 

amadurecimento coletivo) é que se tratava de um Projeto Piloto de inserção da tecnologia no 

currículo da escola, na perspectiva 1:1, da qual o conteúdo de formação foi produzido por uma 

equipe de especialistas, disponibilizado no AVA e-Proinfo, e que as alterações, mudanças ou 

adequações deveriam ser identificadas, estudadas, discutidas entre as equipes IES Local e IES 

Global, e, caso necessário, fossem feitas as devidas contextualizações. Todo esse processo era 

imprescindível já que por ser um projeto piloto era preciso estabelecer procedimentos para 

validar ou rever caminhos definidos na proposta de formação. Entretanto, a tomada de decisão 

deveria acontecer no coletivo e não de forma unilateral, como pode ser observado no trecho: 

“[...] a SEDUC analisou os módulos e inclui no seu plano de ação a inserção de atividades e a 

mudança de ferramentas [...]”.   

A divergência entre a percepção das instituições parceiras sobre quais eram seus papeis 

no desenvolvimento da formação do Projeto UCA, observada no relatado nos fragmentos da 

ata, também foi contatada nos estudos realizados por Silva (2014). Segundo a autora, algumas 

universidades entendiam que tinham o papel de realizar a pesquisa e não a formação, pois a 

formação era atribuição da SEDUC, via NTE, entendimento que alguns membros da SEDUC 

também possuíam. 

A dubiedade no entendimento das instituições parcerias sobre os papeis a ser 

desempenhado no desenvolvimento do Projeto UCA pode ser compreendida ao analisar a 

relação hierárquica do Modelo de Organização e Estrutura Geral da Proposta de Formação 

Brasil, ilustrada na figura 2 (já apresentada no capítulo 3). Enquanto a figura traz uma 

organização hierárquica, a fundamentação teórica da proposta menciona o objetivo da formação 

que era a estruturação da rede de formação, assim descrita: “[...] para estruturação da política 

de formação as IES, as secretarias estaduais, os NTE, professores, gestores e alunos monitores, 

em uma rede de cooperação/colaboração” (BRASIL, 2009, p. 2). Apesar de mencionar a rede, 

a Proposta Formação Brasil destacava no modelo de organização (figura 2) uma estrutura 

hierárquica, em que as instituições só comunicavam, a princípio, com aquelas imediatamente 

ligadas a elas. 

O Modelo de Organização e Estrutura Geral da Proposta de Formação Brasil possui 

uma relação hierárquica e que pode ser assim descrita: a SEED/MEC se comunica com GTUCA 
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e com Grupo de Formação e Acompanhamento; o GTUCA se comunica com a SEED/MEC e 

com o Grupo de Formação e Acompanhamento; o Grupo de Formação e Acompanhamento se 

comunica com SEED/MEC, com o GTUCA e com as Equipes de Formação e Pesquisa das IES 

Globais; as Equipes de Formação e Pesquisa IES Globais se comunicam com o Grupo de 

Formação e Acompanhamento, com as Equipes de Formação IES Locais/SE/NTE/NTM, com 

UCA Total e com Escola para grupo pesquisa; UCA total só se comunica com Equipes de 

Formação e Pesquisa IES Globais; a Escola UCA para Grupo Pesquisa se comunica com 

Equipes de Formação e Pesquisa IES Global; Equipes de Formação IES Locais/SE/NTE/NTM 

se comunicam com Equipes de Formação e Pesquisa IES Globais e Escolas Piloto Professores, 

Gestores e Alunos-monitores; e por fim, as Escolas Piloto, Professores, Gestores e Alunos-

monitores se comunicam com as Equipes de Formação IES Locais SE/NTE/NTM. 

Esse modelo de organização e estrutura tinha a SEED/MEC no topo da hierarquia e a 

escola de educação básica na base do processo de formação. Já na descrição da proposta, a 

Escola (que é a instituição fim do processo de formação, numa perspectiva de rede) deveria 

manter uma comunicação direta, uma interlocução entre os sujeitos das instituições, não só com 

as Equipes de Formação IES Locais SE/NTE/NTM, mas com as demais instituições, ainda que 

fosse por meio de suas representações.  

Sendo assim, pode-se inferir que, segundo as definições sobre redes propostas por 

Ugarte (2008), a estrutura apresentada no modelo organizacional da Proposta de Formação 

Brasil não pode ser denominada de rede, pois não tem similaridade com os três tipos de redes 

descritas pelo autor; não se constituiu como centralizada, nem descentralizada e muito menos 

como distribuída. Ela representa uma estrutura hierárquica com comunicação unilateral ou 

bilateral.  

O modelo de organização e estrutura representado na figura 2 foi um entrave 

observado na Proposta já que em seu texto (em seus objetivos, pressupostos, ações e resultados) 

ela prevê interação, diálogo, colaboração e cooperação no intuito de criar redes para 

implantação do Projeto UCA de forma inovadora e sustentável, havendo uma distorção entre o 

expresso na imagem e o defendido no escrito. Esse diálogo constante previsto no texto pode ser 

melhor compreendido ao se analisar a figura 3, que trata da Rede estrutural do processo de 

formação (também apresentada no capítulo 3) representada no formato de mapa conceitual, 

mostrando as interações das instituições e dos sujeitos, algo proposto para a realização da 

formação no âmbito do Projeto UCA 
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Além das ambiguidades já citadas, outras também foram observadas entre a Proposta 

de Formação Brasil e a estruturação do AVA do curso, que era e-Proinfo. A Universidade 

Federal de Goiás (UFG), seguindo as orientações do SEED/MEC, foi a instituição criadora e 

responsável pelo e-Proinfo e organizou os ambientes para os cursos em cascata e definidos por 

cores distintas para: a) entidade (cor marrom) - a IES Global, no caso do Tocantins PUC-SP; 

b) cursos (cor azul) - cadastrados às IES Locais e se intitulavam “Formação Tocantins”; e 

dentro desses cursos eram vinculadas c) as turmas (cor verde), sendo criada uma turma para 

cada escola, ou seja, havia dez turmas a cada módulo. Essa estrutura do ambiente inibia a 

interação em rede, pois o acesso seguia uma sequência: primeiro a entidade, depois o curso, 

seguido pela turma. Além dessa falta de interação, a pouca experiência da equipe de formação 

do Projeto UCA Tocantins com a gestão do AVA e-Proinfo dificultava o intercâmbio entre seus 

membros.  

Essa inexperiência levou inicialmente a criação da comunidade como curso. Todavia, 

isso não favoreceu a participação na comunidade, pois o membro da equipe teria que retornar 

ao ícone entidade, entrar no curso-comunidade, e a posteriori na turma (tópico da comunidade) 

e solicitar acesso ao fórum e depois aos tópicos. Todo esse processo dificultou a troca e o 

diálogo coletivo – o “compartilhamento” que pressupunha a proposta.  

A estrutura em cascata do ambiente do curso representou um dilema para 

implementação dos pressupostos da Proposta de Formação de Brasil, isso porque limitava as 

ações de rede (que implica em colaboração, cooperação entre os sujeitos das diversas 

instituições em formação), gerando sempre uma relação hierarquizada dos cursos no ambiente. 

Para garantir a segurança do sistema foi criado para cada entidade um administrador 

responsável pela gestão dos cursos e de todas as turmas. Considerando os problemas de acesso 

e de troca/recuperação de senha, a IES Local solicitou a IES Global formas de assegurar uma 

ação mais rápida da equipe do Tocantins. Nesse intuito, foram realizados encontros da equipe 

da UFG, da IES Global PUC-SP e da IES Local UFT para buscar a melhor alternativa, pois 

cada membro da equipe inserida no ambiente tinha papeis e atribuições distintas.  

Sendo assim, foi pensada uma estratégia (incialmente temporária); depois, com a 

realização da formação de membros da equipe da UFT sobre o ambiente (pela UFG), ocorreu 

a descentralização das ações (procedimentos de gestão do ambiente do curso) passando a 

administração do ambiente para a IES Local de forma definitiva, dando maior liberdade e 

autonomia para a equipe. A descentralização da senha de administrador foi discutida pela 
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equipe, conforme observado na Ata da Reunião de trabalho de equipe do Programa UCA 13 de 

agosto de 2010. 

[...] a senha de administrador descentralizada pela IES Global é por um período 

determinado e que estes problemas de disponibilização tanto da equipe no ambiente 

dentro dos perfis indicado quanto dos cursistas devem ser realizados com urgência 

[...] (ATA Reunião de trabalho de equipe do Programa UCA 13 de agosto de 2010). 

A descentralização possibilitou uma ação mais imediata da equipe objetivando 

minimizar os problemas referentes à gestão das turmas no ambiente do curso. Isso permitiu uma 

ação mais rápida na implantação da Proposta de Formação Brasil, previa que o processo de 

formação seria continuado e com “[...] ênfase no aprendizado de novas ações pedagógicas com 

apoio das tecnologias, visando mudança no currículo escolar” (BRASIL, 2009, p. 5). 

A Proposta de Formação Brasil pode ser assim representada, conforme sintetização no 

quadro 24: 

 

Quadro 24. Formação no contexto da Proposta Formação Brasil 

SINTESE DA FORMAÇÃO NA PROPOSTA DE FORMAÇÃO BRASIL 

ITENS 

ESTABELECID

OS 

FOCO DA ABORDAGEM DESSES ITENS 

1. Estabelece os 

objetivos da 

formação 

- Estruturar uma rede de formação; 

- Contribuir com a inserção de uma prática inovadora do uso das tecnologias 

educacionais nos cursos e programas de formação inicial e continuada de professores; 

- Qualificar professores das escolas públicas participantes do Projeto UCA; 

- Criar uma cultura de redes cooperativas, intra e interescolas; 

- Contribuir com a construção da proposta político-pedagógico das escolas. 

2. Estabelece os 

pressupostos 

básicos da 

formação 

- Reconhecimento do papel das tecnologias digitais na sociedade, suas implicações nos 

modos de pensar e agir e, consequentemente, a importância de sua inserção na 

comunidade escolar; 

- Compromisso com a dimensão pública da escola como espaço formal de aprendizagens, 

visando à inclusão digital e social das classes menos favorecidas; 

- Aproveitamento da pluralidade cultual, construtora de diferentes visões de mundo; 

- Respeito à autonomia na organização curricular; 

- Importância da articulação dos professores, dos componentes curriculares, das 

experiências individuais e coletivas, das estratégias pedagógicas e das diferentes mídias 

entre si; 

- Necessidades de inter-relação entre as práticas pedagógicas e as teorias que as 

fundamentam; 

- Visão da instituição escolar como uma organização aprendente;  

- Compreensão do papel do professor como mediador do conheciemnto e criador de 

condições favoráveis ao desenvolvimento dos processos de aprendizagem dos alunos; 

- Reconhecimento do papel de liderança dos gestores na articulação da comunidade 

escolar e no apoio à utilização inovadora as adaptações dos espaços e dos tempos de aula, 

bem como do projeto político-pedagógico da escola. 



 

 

 

157 
 

3. Estabelece as 

condições 

necessárias para a 

formação 

- Entrega de Laptops para todos os formadores das IES Globais e Locais, secretarias de 

educação estaduais e municipais, multiplicadores, gestores, professores e alunos das 

escolas; 

- Existência de infraestrutura de conectividade wireless que assegure o acesso simultâneo 

dos alunos, de um turno, à internet; 

- Envolvimento efetivo das diversas instâncias do sistema de ensino para viabilizar a 

implantação do processo de reestruturação dos tempos e espaços escolares; 

- Garantia de tempo, nos planejamentos dos professores, para que possam realizar a 

formação em serviço; 

- Formadores (IES, SE e NTE/NTM) com disponibilidade para trabalhar em parceria 

com os professores e gestores, tanto no ambiente físico da escola, quanto nos ambientes 

virtuais; 

- Disponibilização de um ambiente virtual de aprendizagem estável, capaz de abrigar 

várias turmas, acessos simultâneos, recursos de interação e espaço para publicações e 

ferramentas de gestão. 

4. Estabelece as 

estratégias de 

implementação da 

formação 

- Promover reuniões de trabalho nacional e regionais com gestores estaduais e municipais 

para divulgar o Projeto UCA com o objetivo de apropriação do projeto e efetiva 

participação; 

- Capacitar recursos humanos de forma descentralizada e em redes; 

- Utilizar, quando pertinente, os conteúdos e capacitações dos programas da SEED/MEC; 

- Utilizar o ambiente virtual de aprendizagem e-Proinfo como espaço de trabalho e trocas 

entre os participantes dos projetos e entre as equipes formadoras das universidades e 

NTE/NTM; 

- Explorar o potencial pedagógico de recursos do laptop educacional; 

- Utilizar as ferramentas interativas disponíveis na web 2.0; 

- Respeitar os diferentes níveis de apropriação tecnológica dos professores e gestores; 

- Desenvolver movimentos e processos de cooperação e solidariedade; 

-Trabalhar, concomitantemente, com ações disciplinares e interdisciplinares; 

5. Estabelece 

como será 

operacionalizada 

a formação 

- GTUCA; 

- Grupo de Formação e Acompanhamento; 

- Equipes de formação e Pesquisa; 

- Equipes de Formação destinadas a atuarem junto às escolas piloto; 

- Professores e gestores das escolas beneficiárias do UCA; 

- Alunos-monitores. 

6. Estabelece a 

rede de ligação 

entre os grupos 

- Produzir movimentos contínuos de troca, que possibilitarão o desenvolvimento e os 

ajustes necessários ao processo de formação. 

7. Apresenta a 

estrutura dos 

grupos de 

formação 

- GTUCA; 

- Grupo de Formação e Acompanhamento; 

- Equipes de Formação e Pesquisa IES Globais; 

- Equipes de Formação IES Locais NTE/NTM. 

8. Estabelece a 

proposta de 

formação 

- Formação neste piloto, propõe um trabalho continuado por 1 ano, o qual serão 

desenvolvidos cinco módulos obrigatórios: 

- Compreensão da Proposta UCA; 

- Apropriação dos recursos do laptop; 

- Inovação pedagógica no uso das tecnologias digitais; 

- Atualização do PPP da escola, para incluir as tecnologias digitais; 

- Socialização da proposta UCA da escola. 

9. Estabelece os 

elementos a serem 

respeitados na 

formação 

- Diversidades organizacionais das agências formadoras e dos grupos de formação; 

- Diferentes comunidades escolares; 

- Variedade de situações de trabalho; 

- Organizações curriculares próprias das escolas; 

- Diferenças entre os professores no domínio dos conteúdos das áreas de conhecimentos; 

- Diferentes apropriações e familiarizações com as tecnologias digitais; 

- Diversidade dos estilos pedagógicos dos professores; 

- Especificidades de cada área de conhecimento. 

10. Estabelece as 

ações de formação 

- Realização de cinco ações de formação, entretanto, no corpo da proposta são destacadas 

3: 

- Ação 1: Preparação das Equipes de Formaçãoe Pesquisa – com duração de 80horas; 
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- Ação 2: Preparação da IES Local/SE/NTE/NTM – com duraçao de 120 horas; 

- Ação 3: Formação dos Professores e Gestores das Escolas – 180 horas, destaca – 

Formação de Professores da Escola – 40 horas e Formação dos Gestores da Escola – 40 

horas. 

11. Estabelece 

formas de 

avaliação dos 

resultados da 

formação 

- Quantitativas e qualitativas, nos alunos e professores, na apropriação e familiaridade 

com as tecnologias digitais; 

- Atitudinais de alunos e professores relativas ao prazer e vontade de frequentar a escola; 

- Pedagógicas dos professores e gestores, no sentido do uso inovador do laptop; 

- Dos gestores em relação ao gerenciamento dos tempos e espaço das escolas, professores 

e alunos, favorecendo as ações da formação; 

- Qualitativas nos processos de ensino e aprendizagem, com a entrada natural e frequente 

do laptop integrado as demais tecnologias existentes na escola. 

Fonte: Informações obtidas na Proposta de Formação Brasil, sistematizadas pela pesquisadora. 

 

A formação do Projeto UCA Tocantins utilizou-se dos pressupostos da Proposta 

Formação Brasil, apresentada no quadro, integrando a proposta ao PTA no que concerne: aos 

objetivos específicos; às descrições dos produtos a serem entregues ao final da formação; às 

metas de custeio; à justificativa do projeto; na retratação da experiência da IES Local UFT; ao 

quadro situacional; ao cronograma; e, à proposta de avaliação da aprendizagem. 

A Proposta de Formação Brasil e o PTA da UFT se mantiveram coerentes à origem, 

apresentando o sentido de formação contínua de professores e gestores para uso das tecnologias 

no currículo escolar. Entretanto, o item 4 da proposta (que estabelece as estratégias de 

implementação da formação) tinha como foco “capacitar recursos humanos de forma 

descentralizada e em redes”, ao invés de formação de professores como uma perspectiva 

permanente, como pontuado por Nóvoa (2011) e Imbernón (2010). 

Segundo o relatório do pré-piloto UCA (BRASIL, 2008), a capacitação continuada 

realizada teve propostas diversificadas em cada uma das escolas selecionadas para integrar o 

pré-piloto: Escola Rio Grande do Sul (formação proposta pela UFRGS), São Paulo (pela USP), 

Brasília (pelo NTE), Rio de Janeiro (estrutura do Piraí Digital) e Tocantins (também por seu 

NTE). Em sua maioria, realizaram uma “capacitação continuada”, que diferenciou da atuação 

do suporte pedagógico43 desenvolvida na escola Dom Alano, no Tocantins, que: 

[...] despe do viés formativo para atuar de uma forma mais direta na construção do 

fazer pedagógico de cada professor. Sua presença cotidiana, centrada nas propostas 

concretas que o professor elabora e mais consciente das habilidades tecnológicas do 

docente, faz com que sua intervenção seja mais prática, mais objetiva e, portanto, 

muito mais efetiva. (BRASIL, 2008, p. 109). 

Essa diversidade nos processos formativos é destacada na Proposta de Formação 

Brasil, como se pode observar no item 9 do quadro 24, que “estabelece os elementos a serem 

                                                           
43 Suporte pedagógico – na escola do Tocantins, a estrutura de suporte pedagógico está centrada na figura dos dois 

coordenadores do UCA (BRASIL, 2008, p. 109). 
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respeitados na formação”, pontuando que devem ser consideradas as “diversidades 

organizacionais das agências formadoras e dos grupos de formação”, destacando as diferenças 

existentes tanto nas organizações, nas instituições, na comunidade escolar, nas relações e nas 

condições de trabalho, no perfil dos professores, gestores e alunos, nos processos de apropriação 

das tecnologias, nos estilos dos profissionais, entre outras diversidades.  

Tais pontuações corroboram com a análise realizada por Imbernón (2010, p. 31) ao 

mencionar que a formação requer um clima de colaboração, “[...] aceitação de uma 

contextualização e de uma diversidade entre os professores que implicam maneiras de pensar e 

agir diferentes. Tais exigências contribuem para que se consiga uma melhor aceitação das 

mudanças e uma inovação nas práticas”.  

Em estudos internacionais, como mencionado no relatório “Um Computador por 

Aluno: a experiência brasileira” (BRASIL, 2008, p. 72), como os resultados do Projeto Aplle 

Classrooms of Tomorrow (ACOT), as estratégias mais efetivas de capacitação de professores 

foram as que: 

I – envolveram colaboração entre pequenos grupos; II – ocorrem nas próprias salas de 

aula; III – consideram a experiência do professor quando ao currículo e às 

metodologias; IV – oferecem oportunidade de experimentação e reflexão; V – ofertam 

apoio continuado para implementar mudança e inovação.  

Como considerações do estudo, o relatório pontua ser necessário pensar em formas de 

ajudar o corpo docente e gestor a garantirem o uso efetivo do laptop, seja por meio, “[...] de 

programas de capacitação seja [...] por meio de suporte pedagógico diretamente na própria 

escola” (BRASIL, 2008, p. 145). E isso implica discutir o planejamento e a gestão da formação, 

elementos que serão abordados no item seguinte deste texto. 

  

5.2.3 Planejamento e a gestão da formação contínua de professores do Projeto UCA 

Tocantins em 2010 

 

A análise do planejamento e gestão da formação contínua contextualizada no Projeto 

UCA Tocantins tem como referência os períodos de implantação do Projeto UCA (2010, 2011 

e 2012-2013) e como arcabouço teórico de planejamento tem-se as contribuições de Almeida e 

Valente (2011), Almeida (2010), Freire (1993, 1996), Almeida (2007), Fusari (1988), Valente 

(2007) e Jesus (2012).  
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O Planejamento, nesse contexto, refere-se à ação coletiva e colaborativa e em equipe, 

de forma dialógica, levando em conta o diagnóstico, os propósitos da formação e criando formas 

de registros e socialização dos processos de planejamento e que este esteja articulado à gestão 

da formação que potencialize a rede de formação e um planejamento em espiral ascendente. 

 No tocante à gestão da formação contínua contextualizada no Projeto UCA Tocantins, 

teve como arcabouço teórico as contribuições de Saul (2012), Dias (2013), Sander (1995), 

Martins (2011), Alonso (2004), Ugarte (2008), Almeida e Valente (2011), Imbernón (2010), 

Almeida (2004), Prado (2003), Valente (1999), Almeida e Prado (2009) e Freire (1991). Refere-

se a uma gestão democrática, colaborativa, cooperativa e compartilhada, que tenha como 

referência a rede distribuída. A gestão administrativa esteja a serviço das questões pedagógicas. 

O planejamento e a gestão da formação contínua de professores são mencionados na 

Proposta de Formação Brasil: ao ser destacada a importância de garantir tempo de planejamento 

aos professores; ao se mencionar que os multiplicadores SE/NTE/NTM deverão atuar 

diretamente no planejamento e implementação de ações pedagógicas com o uso dos laptops; e, 

ao ressaltar a necessidade do planejamento das ações de formação da Proposta de Formação 

Brasil. Sendo assim, o planejamento e a gestão são condições para efetivar a formação. 

Em termo de gestão, a Proposta de Formação Brasil aponta a necessidade de criar as 

condições para a efetivação da formação e, nesse sentido, é preciso: a) pensar no AVA estável 

para abrigar as turmas, que possibilite acessos simultâneos, recursos de interação e espaços para 

publicação e ferramentas de gestão; b) a realização da gestão de tempo, espaço e das relações 

existentes entre os vários protagonistas – escolas, sistema de ensino e comunidade externa; e, 

c) destacar o papel da gestão na formação para garantir o uso dos laptops e possibilitar a 

constituição de um Projeto de Gestão Integrada de Tecnologias no contexto das escolas e 

destacando o papel da gestão na avaliação dos resultados do projeto. 

O contorno que o planejamento e a gestão da formação contínua foram adquirindo no 

contexto do Projeto UCA Tocantins em 2010 pode ser observado a partir da seleção de alguns 

excertos de atas apresentados no quadro 25: 

 

Quadro 25. Síntese das Atas do Projeto UCA Tocantins de 2010 

Dia/Mês/ 

Ano 

Participantes Foco/pauta Encaminhamentos 

 

 

 

 

Coordenação 

do Projeto da 

UFT - 4, da 

SEDUC – 8 

1. Informes; 2. 

Processo de 

Formação; 3. 

Cronograma 

Encaminhar o projeto básico do curso, marcar uma reunião 

por Skype ou web, acesso ao e-Proinfo: conhecer e explorar 

os módulos, que será coordenado CO1. A professora 

apresenta a organização inicial para formação nas escolas do 
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13/08/2010 

Presencial 

Palmas 

(formadores e 

tutores) e 

UNDIME - 1 

do curso e 

plano de 

formação 

Programa UCA Tocantins. As turmas serão criadas por 

escolas? Por cidades? A equipe de formadores deve 

padronizar o planejamento e planificação dos módulos 

apresentados ao modelo apresentado pela FO1 e enviar 

com urgência a IES Local para análise e disponibilização 

da versão final. É necessário criar um fórum no ambiente da 

turma (de dúvidas ou de apoio técnico/pedagógico). Estudar 

e levantar a demanda por instrumentos de acompanhamento, 

diagnóstico e de pesquisa pela equipe de pesquisadores e 

apresentar a equipe a sugestão para contribuições. Definir 

como serão avaliados os fóruns. As atividades? Elaborar uma 

orientação, ao tutor, para que ele possa avaliar cada atividade 

e/ou participação dos cursistas. É necessário enviar todos os 

planos de ação para que a equipe da IES faça uma análise 

detalhada para encaminhamento. Cronograma depende da 

resposta da SEDUC sobre as datas da formação e da 

disponibilidade da verba do PTA a IES. 

16/08/2010

- Skype 
Coordenação 

do Projeto: 

geral, 

administrativa 

e pedagógica – 

4 participantes 

1. Informes; 2. 

Processo de 

Formação; 3. 

Cronograma 

do curso e 

plano de 

formação. 

Reorganizar o cronograma na perspectiva de que o primeiro 

módulo seja desenvolvido o máximo possível no encontro 

presencial e que vão ser usadas mais duas horas para 

apresentação para os módulos seguintes. A equipe acha 

importante definir que para o primeiro módulo os 

cursistas terão duas semanas a partir da formação para 

terminar, o segundo módulo duas semanas, o terceiro 

módulo quatro semanas e o quarto e quinto módulo duas 

semanas cada um. Quanto ao número de membros 

excessivos da equipe da SEDUC, a IES Local entendeu que 

deve solicitar a SEDUC a justificativa dos seus membros 

excedente e apresentar a IES Global para que essa emita um 

parecer. Socializar a apresentação da pesquisadora da PUC-

SP e seja marcada uma reunião para elaboração dos 

instrumentos de acompanhamento. Outro encaminhamento é 

que CO4 deve apresentar até amanhã uma sugestão de pauta 

do encontro presencial, já que ela ficou com as anotações, 

para apreciação da equipe e uma sugestão de 

desenvolvimento do curso até o final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/09/2010 

- Skype 

Coordenação 

do projeto – 2, 

formador – 1, 

tutores - 

O retorno dos 

tutores no 

acompanhame

nto da primeira 

fase da 

formação 

UCA; O 

repasse de 

formulários de 

acompanhame

nto, critérios 

de avaliação e 

planilha de 

acompanhame

nto de acesso 

dos cursistas 

ao ambiente do 

curso; O AVA 

por escola e a 

Inclusão do 

aluno no 

módulo II. 

CO4 envia a planilha de acompanhamento de acesso em 

ambiente. CO3 discorre sobre a importância dos tutores 

darem devolutiva das tabelas de acompanhamento. CO4 fala 

ainda do ambiente do curso ressaltando que cada escola terá 

sua turma separadamente para facilitar o acompanhamento 

feito pelo tutor. A última temática da reunião foi sobre a 

inclusão dos cursistas no modulo II. As turmas serão 

abertas depois que os tutores enviarem o nome dos 

cursistas que estão realizando as atividades a contento. 

Quanto aos cursistas em atraso nas atividades após o 

prazo de prorrogação das atividades, os mesmos serão 

incluídos no módulo II. Ficou decidido que os tutores irão 

enviar o nome dos cursistas que estão em dia com as 

atividades até meio dia do dia vinte de outubro. E as planilhas 

de acompanhamento até dia vinte e três 
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01/10/2010 

– Skype 

Coordenação – 

3, formadores 

3, tutores – 5. 

Informes 

gerais  

2.  Orientação 

do módulo 2; 

3.       

Verificação 

dos problemas 

apresentados 

pelos tutores; 

4.       Entrega 

dos 

instrumentos 

de 

acompanhame

nto – 

periodicidade 

dos 

instrumentos. 

Diagnóstico dos cursistas em atraso no módulo I deve ser 

realizado pelo tutor e formador, encaminhado para email: 

rosadoamanhecer@gmail.com – dia 04/10/2010, para que 

possa tomar as providências cabíveis, entretanto, foi sugerida 

a abertura do ambiente a partir do dia 7 até o final do módulo 

II para recuperação dos cursistas atrasados (uma ação 

coordenada) pelos tutores e acompanhada pelos formadores. 

É importante lembrar que o módulo 1 ficará aberto junto com 

o módulo 2 que serão encerrados no dia 17 de outubro de 

2010. Cabendo aos tutores e formadores reverem as datas 

disponibilizadas no ambiente para fechamento das atividades. 

Encaminhar a proposta ou sugestão para execução da 

atividade 8 (oito): Criação Blog – módulo 2. (dia 

07/10/2010), após análise entre tutor e formador da 

situação dos blogs da escolas e dos professores. 

Relatório mensal para que todos encaminhe para o e-mail 

rosadoamanhecer@gmail.com  entre os dia 18 – 20 de cada 

mês assinado, após assinatura deve  passar pelo scanner e 

anexa no e-mail,  caso contrário o membro da equipe não irá 

receber o seu pagamento.  

Os membros da equipe que realizaram viagens e não 

entregaram o relatório assinado ao e-mail 

rosadoamanhecer@gmail.com para ser encaminhado e 

efetuado a prestação de contas não terá direito a receber outra 

diária. 

Encontro Presencial com os tutores: 15/10/2010 em 

Palmas/TO. 

A CO1 informa que devido aos problemas de tempo para 

execução dos módulos, a IES Local negociou com a IES 

Global a prorrogação do cronograma de formação do 

curso, ficando a Módulo 4 e 5 para o ano de 2011 e nesse 

sentido a equipe de formadores e tutores precisam fazer a 

planificação do módulo III   conforme orientação 

encaminhada. 

Fonte: Atas produzidas no percurso do Projeto UCA Tocantins em 2010, sistematizado pela 

pesquisadora. 

 

Os trechos das atas registram uma sequência de reuniões com diferentes sujeitos 

envolvidos no processo de formação, na fase inicial da formação do Projeto UCA Tocantins, 

que ilustram o processo de contextualização da proposta. O foco é a formação contínua dos 

professores para a inserção das tecnologias ao currículo, entretanto, foi preciso planejar e fazer 

a gestão administrativa, pedagógica e política do projeto junto às instituições envolvidas, para 

que de fato a formação acontecesse e apresentasse resultados significativos.  

Para acompanhar a proposta de trabalho planejada pelo grupo, foram definidas formas 

de socializar e divulgar o planejamento, sendo eles o AVA e-Proinfo, o e-mail e o Skype, 

possibilitando assim, o uso das TDIC como parte estruturante do processo de gestão do projeto. 

Com esses propósitos, foi criada em 2010 no e-Proinfo (ambiente do curso), uma comunidade 

denominada de “Canal Virtual de Comunicação e Aprendizagem Colaborativa”, que se 

constituiu como “[...] espaço interativo criado para formação, planejamento, comunicação, 

mailto:rosadoamanhecer@gmail.com
mailto:rosadoamanhecer@gmail.com
mailto:rosadoamanhecer@gmail.com
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interação, troca de experiências, avaliação, disponibilização de Materiais de apoio, registro de 

contribuições e de dificuldades” (Registro e-Proinfo44). 

A criação da comunidade no ambiente do curso e-Proinfo ocorreu objetivando articular 

o ambiente de desenvolvimento enquanto espaço para o registro das informações do Curso de 

Formação da Escola e da proposta de formação aprovada pela equipe, bem como, ser um espaço 

de: socialização, debate e encaminhamentos das demandas do projeto; e, de gestão das 

instituições responsáveis pelo processo de formação e acervo de toda a memória do curso de 

formação para pesquisas. Nesse espaço, foram alocados os formadores da IES Global e da 

Local, os coordenadores do Projeto UCA da SEDUC e o gestor de cada unidade escolar em 

formação.  

O intuito era disponibilizar todos os registros do curso (atas, relatórios, planificações, 

instrumentos de acompanhamento e avaliação, produções das escolas), assim como, criar um 

arquivo digital dos registros do Projeto UCA Tocantins. Todavia, as intenções não se 

efetivaram, uma vez que o ambiente não permitiu o arquivamento de toda documentação, o que 

dificultou a sistematização da memória do curso, pois os registros dos processos de formação, 

em sua maioria, se constituem como arquivos pessoais das coordenações dos Projetos e depois 

se perdem na movimentação anual de pessoas e projetos nas escolas. Esse não arquivamento 

dos registros em um único espaço digital dificultou/a os estudos sobre esses projetos após sua 

finalização ou mesmo a produção de relatórios e a avaliação em processo, como menciona 

Almeida (2007).  

A figura 7 ilustra o formato do “Canal Virtual de Comunicação e Aprendizagem 

Colaborativa”, que possuía a perspectiva do diálogo e o registro das ações de planejamento e 

gestão do Projeto UCA Tocantins em 2010.   

 

 

 

 

                                                           
44 Canal Virtual de Comunicação e Aprendizagem Colaborativa. Disponível em: <http://e-

Proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-

Proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-

Proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/forum/listar_forum.htm?idUg=cripto%3A6%25EB%25DE%25E8%25E7

%2584%25A1%251C&cord=titulo&bord=true&statusAndamentoEscolhido=finalizado/_/end_pos/_/>. Acesso 

em: 12 de jun. de 2015. 

http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/forum/listar_forum.htm?idUg=cripto%3A6%25EB%25DE%25E8%25E7%2584%25A1%251C&cord=titulo&bord=true&statusAndamentoEscolhido=finalizado/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/forum/listar_forum.htm?idUg=cripto%3A6%25EB%25DE%25E8%25E7%2584%25A1%251C&cord=titulo&bord=true&statusAndamentoEscolhido=finalizado/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/forum/listar_forum.htm?idUg=cripto%3A6%25EB%25DE%25E8%25E7%2584%25A1%251C&cord=titulo&bord=true&statusAndamentoEscolhido=finalizado/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/forum/listar_forum.htm?idUg=cripto%3A6%25EB%25DE%25E8%25E7%2584%25A1%251C&cord=titulo&bord=true&statusAndamentoEscolhido=finalizado/_/end_pos/_/
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/web/main.jsp?url=http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/acessar_espaco_sistema/acessar.htm#pos/_/http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/interativo/forum/listar_forum.htm?idUg=cripto%3A6%25EB%25DE%25E8%25E7%2584%25A1%251C&cord=titulo&bord=true&statusAndamentoEscolhido=finalizado/_/end_pos/_/
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Figura 7. Canal Virtual de Comunicação e Aprendizagem Colaborativa  

 
Fonte: Print da plataforma e-Proinfo do Curso de Formação do Projeto UCA Tocantins – 2010. 

 

O Canal Virtual se configurou como um espaço para o diálogo contínuo, para a 

exposição das demandas, como também, para o envio dos arquivos concernentes ao 

desenvolvimento da formação. Observa-se que as aberturas de tópicos ocorriam conforme as 

demandas iam surgindo no decorrer da formação, e como o espaço não suportou o arquivamento 

de todos os dados da formação, foi socializado preferencialmente os cronogramas, os planos de 

ações, o projeto básico do curso e o modelo da lista de frequência dos encontros presenciais.  

A comunidade foi uma demanda do conjunto da equipe da IES Local UFT, entretanto, 

o canal virtual foi constituído pelo formador da SEDUC (técnico) que de início tinha a senha 

provisória do AVA do curso. A estrutura criada pelo técnico nesse canal manteve a hierarquia 

entre os membros da equipe, o que difere do entendimento de comunidade distribuída pontuada 

por Dias (2013), como se pode observar na inserção dos membros na comunidade, sendo eles 
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7 (sete) como coordenadores (sendo 6 da SEDUC 1 da UFT) e 16 como alunos (2 coordenadoras 

da UFT, 2 da PUC-SP e 12 formadores, tutores e coordenadores do UCA na escola).  

Os fóruns tinham o intuito de disponibilizar num único espaço as informações sobre o 

planejamento e a gestão das ações de implantação do Projeto UCA Tocantins. Para isso, foram 

abertos os seguintes fóruns: 1. A rede colaborativa de aprendizagem do UCA Tocantins – com 

dois tópicos, um sobre criação e manutenção da rede e o outro sobre novas postagens no blog 

da rede; 2. Atividades – com o tópico “Linux – interface gráfica do Metasys”; 3. Conteúdo do 

Curso Formação Brasil - com cinco tópicos sobre os módulos (Módulo 01 – apropriação 

tecnológica; Módulo 02 – Web 2.0; Módulo 03 A – formação na escola – professor; Módulo 

03 B – formação de gestores na escola; e Módulo 04 – elaboração de projetos); 4. Formação – 

com o tópico “planejamento da formação na escola”; 5. Formação presencial da equipe do 

CTE, com o tópico navegação no ambiente; 6. Questões administrativas, com o tópico “SIPI”; 

7. Suporte ao e-Proinfo, com tópico de mesmo nome; e o fórum 8. UCA no portal do professor, 

com um tópico intitulado “socializando experiências do UCA no portal do professor”. 

 

5.3 Projeto UCA: contextualização no Tocantins em 2011 

 

O Projeto UCA Tocantins 2011 é uma continuidade das ações de formação iniciadas 

em 2010. Entretanto, com o desenrolar da formação, os estudos da equipe, as mudanças 

ocorridas na equipe, as planificações dos módulos, e principalmente, com as discussões teóricas 

possibilitadas pela participação de membros da equipe no grupo de pesquisa do Programa de 

Pós-graduação em Educação: Currículo da PUC-SP, o Projeto passou por um processo contínuo 

de retroalimentação da equipe de formação do Projeto UCA Tocantins.  

O processo de imersão no doutorado da coordenação pedagógica do Projeto UCA 

Tocantins ajudou aos membros da equipe na realização do triplo movimento sugerido por Schön 

(2000), da reflexão na ação, da reflexão sobre a ação e da reflexão sobre a reflexão na ação.  

A reflexão na ação se realizava no movimento coletivo realizado sobre as ações de 

formação planificadas; a reflexão sobre a ação era realizada pela equipe nos encontros nos 

momentos de socialização das práticas desenvolvidas no contexto das escolas e socializadas e 

problematizadas pelas IES Local e Global; e a reflexão sobre a reflexão na ação ocorria nos 

grupos de estudo e pesquisa com ajuda da teoria, que possibilitava novas planificações, num 

movimento em espiral.  
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Ao mesmo tempo em que estava imersa no projeto de formação, no planejamento e na 

gestão pedagógica do Projeto UCA Tocantins, a pesquisadora era parte integrante do grupo de 

Pesquisa Novas Tecnologias em Educação, cursava disciplinas do doutorado na área, 

participando assim das discussões teóricas e dos estudos atuais sobre uso das tecnologias na 

educação. Esse embasamento teórico era compartilhado com a equipe, possibilitando alimentar 

e orientar a reorganização do processo de formação.  

Tal processo de retroalimentação pode ser observado com as ações de formação do 

Projeto UCA Tocantins para 2011 (nos encontros e nas reuniões via Skype). Importante salientar 

que mesmo a pesquisadora residindo em São Paulo para seus estudos no ano de 2011, 

acompanhou todas as ações de formação descrita no quadro 26. 

 

Quadro 26. Ações de formação do Projeto UCA Tocantins em 2011 

DATA Ações de formação do Projeto UCA Tocantins – 2011 

17 e 18/02/2011 
ENCONTRO PRESENCIAL PROJETO UCA TOCANTINS EQUIPE IES LOCAL UFT 

E IES GLOBAL PUC/SP – contextualização do projeto, socialização das ações do projeto 

das dez escolas e organização do planejamento e cronograma da formação para 2011. 

13/03/2011 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Cursistas novos no projeto; 3. Planejamento 

para os novos cursistas; 4. Organização cronograma específico para novos cursistas.  

 

 

18 e 19/03/2011 

1º ENCONTRO PRESENCIAL PARA GESTORES DAS ESCOLAS E 

COORDENADORES DO UCA NA ESCOLA – apresentação do Projeto UCA Tocantins, 

apresentação do plano de trabalho para 2011 – limites e avanços; Desafios – como 

implementar a mobilidade, manter o laptop nas mãos dos alunos – possibilidades para os 

gestores e coordenadores; Sistematização do plano de ação na escola, o uso do laptop 

conectado em sala de aula no colégio Dom Alano Du Noday: uma nova forma de 

organização do trabalho pedagógico; aluno monitor implementação na escola e 

encaminhamentos.  

29/03/2011 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Organizar o encontro dos coordenadores do 

UCA nas escolas; 3. Relato e validação das ações planejadas em Palmas; 4. Troca de 

encaminhamentos que não aconteceram dentro do planejado; 5. Alterações na equipe do 

projeto no Tocantins; 6. Sugestões para novos encaminhamentos; 7. Outros tópicos. 

05/04/2011 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Planejamento da formação 2011; 3. 

Socialização das planificações dos módulos; 4. Encaminhamentos. 

11/04/2011 

Reunião presencial - Casa da Bartira com a equipe da PUC/ IES Local Tocantins, 

Alagoas/Mato Grosso e Goiás. Pauta: 1. Informes; 2. Apresentação da Formação UCA 

em cada estado; 3. Apresentação do planejamento da formação 2011; 4. 

Encaminhamentos. 

12/04/2011 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2.  Diagnostico das turmas sobre como estão o 

processo de apropriação das tecnologias; 3. Analisar o planejamento 2011 - no tocante as 

atividades em atraso, aos produtos e as dificuldades de implementação do planejamento e 

propor um novo cronograma de execução até o encontro final em dezembro; 4. Balanço 

da formação na escola; 5. Redistribuição de atividades. 

17/04/2011 
Reunião via Skype – Pauta: 1. Ajustes e orientações para o 1º ENCONTRO 

PRESENCIAL 16 HORAS - COORDENADORES DO UCA NA ESCOLA E 

GESTORES DAS ESCOLAS UCA. 

18 e 19/04/2011 1º ENCONTRO PRESENCIAL nas escolas - Apresentação do Plano de trabalho 2011, 

reflexões sobre a formação do professor para uso das tecnologias no currículo, desafios 
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da mobilidade; o uso do laptop conectado em sala de aula no colégio Dom Alano Du 

Noday: uma nova forma de organização do trabalho pedagógico e organização do plano 

de ação e encaminhamentos. 

09 e 10/06/2011 

V Encontro do Projeto UCA Tocantins: práticas pedagógicas com uso do laptop 

educacional conectado – formação dos professores para uso do laptop e tecnologia 

integrada ao currículo: Programa UCA, com socialização das dez escolas com dois focos: 

socializar as práticas pedagógicas do Projeto UCA Tocantins e socializar as práticas de 

mobilidade desenvolvidas pelas escolas. 

13/06/2011 Reunião de trabalho presencial – Pauta: 1. Informes; 2. Replanificação dos módulos, 

considerando as inserções dos novos cursistas. 

27/04/2011 
Reunião presencial – Equipe de formação da UFT e da PUC-SP – São Paulo. Pauta: 1. 

Informes; 2. Fortalecimento e integração das equipes; 3. Socialização de experiências em 

desenvolvimento nas escolas; 4. Continuidade da formação. 

09/05/2011 Reunião via Skype – coordenação do projeto da IES Local - Pauta: 1. Informes; 2. 

Reorganização das ações da equipe; 3. Socialização das planificações para 2011. 

11/05/2011 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Alteração da equipe e distribuição das 

atividades na escola; 3. Memorial reflexivo; 4. Cronograma da formação; 5. 

Esclarecimentos sobre o processo de certificação; 6. Re-planificação dos módulos para os 

alunos novatos. 

16/05/2011 Reunião via Skype - coordenação geral, pedagógica e CTE/SEDUC. Pauta: 1. Informes; 

2. Problema de gestão do ambiente. 

31/05/2011 

Reunião presencial coordenadora pedagógica do Projeto UCA UFT, formadora da PUC-

SP e Coordenadora da Equipe de Formação junto a IES Local UFT/PUC-SP. Pauta: 1. 

Informes; 2. Um breve relato daquilo que já foi feito e da situação atual; 3. Os pontos 

fortes das ações; 4. Os pontos frágeis; 5. O que faremos para potencializar o já 

conquistado; 6. O que faremos para dar conta das fragilidades. 

12/07/2011 
Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Preparação para o VI ENCONTRO 

PRESENCIAL DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UCA-TOCANTINS: 

Construção do Projeto de Gestão Integrada a Tecnologia – PROGITEC. 

29/07/2011 

VI ENCONTRO PRESENCIAL DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA 

UCA-TOCANTINS: Construção do Projeto de Gestão Integrada a Tecnologia – 

PROGITEC integrado ao PPP: as quatro dimensões – Administrativa, Pedagógica, 

Financeira e Jurídica; Apresentação da proposta de Planificação dos módulos e a 

reestruturação do módulo 5 – PROGITEC; Planejamento e sistematização de uma aula 

integrada às tecnologias e encaminhamentos. 

08/08/2011 2º Encontro de formação das escolas – Estudo sobre projeto e PROGITEC. 

26/08/2011 Reunião via Skype – Pauta:1. Informes; 2. Orientações sobre a formação. 

02/09/2011 

Videoconferência com a equipe de formadores, tutores, direção, coordenadores do UCA 

e pedagógicos de duas escolas – uma de Guaraí e outra de Dianópolis: Pauta: 1. Informes; 

2. Rotatividade de professores; 2. Desenvolvimento da formação; 3. Soluções encontradas 

pelas escolas e encaminhamentos. 

05/09/2011 

Reunião via Skype – com formadores e tutores das escolas Dom Alano, Luzia Tavares, 

Beira Rio e Crispim. Pauta: 1. Informes; 2. Socializar as formações ocorridas nas escolas; 

3. O PROGITEC; 4. Novos cursistas nas escolas – rotatividade; 5. Escola passar para 

tempo integral. 

12/09/2011 Reunião Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Encontro final em dezembro; 3. Balanço da 

formação na escola; 4. Redistribuição de atividades. 

13/09/2011 Reunião Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Orientação da equipe; 3. Criação do fórum 

programa UCA Tocantins: preparação dos seminários; 4. Encaminhamentos. 

28/09/2011 Reunião via Skype coordenação UFT e formadora PUC-SP – Pauta: 1. Informes; 2. 

Socialização da proposta do seminário regional e local. 

13/10/2011 
Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Cadastro do seminário de finalização do 

projeto (2010-2011) na PROEX; 3. Sistematização das orientações de elaboração dos 

pôsteres; 4. Deliberações sobre o seminário. 
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27/10/2011 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Confirmação do número de participantes; 3. 

Participação das escolas municipais;4. Fechamento da pauta do Seminário; 5. Atuação dos 

membros da equipe no dia do seminário;6. Recursos financeiros; 7. Convidados; 8. 

Fechamento da formação; 9. Relatórios de acompanhamentos elaborados pelas escolas 

01/11/2011 

Reunião via Skype – Pauta: 1.   Informes; 2.   Seminário Estadual - a.    Elaboração dos 

pôsteres e do e-book; b.   Elaboração da apresentação da escola; 3.   Fechamento da 

formação - a.    Situação da Reorganização do PPP da escola – integração das tecnologias; 

b.   Situação dos cursistas - quantos irão conseguir fechar os módulos, as pendências, a 

certificação; c.    Proposta de Seminário local; d.   Relatório de acompanhamento da 

Formação na escola; 4. Avaliação da formação. 

10/11/2011 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Planejamento do seminário estadual. 

16/11/2011 

Webconferência com a EE Antonio Carlos Ferreira Nobre (SP) e Escolas de Tocantins - 

Escola Costa e Silva - Gurupi, Escola Willian C. Branco – Araguaína, Escola José Costa 

– Guaraí e Escola Joca Costa – Dianópolis. Pauta - Socialização de experiências e projetos 

realizados pelas escolas que participam do PROUCA. 

08 e 09/12/2011 

I SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS: práticas pedagógicas com 

uso do laptop educacional – Objetivos: Suscitar o debate sobre uso das tecnologias 

educacionais a partir das práticas pedagógicas com uso do laptop educacional 

desenvolvidas em dez escolas do Programa UCA Tocantins; Proporcionar um ambiente 

para a troca de experiências entre os profissionais das escolas, profissionais da educação, 

acadêmicos e pesquisadores das instituições que atuam em pesquisa científica sobre 

mobilidade, educação e tecnologia. O seminário compôs-se de conferências, mesas 

redondas, exposição de 54 pôsteres e Avaliação do “Curso de Formação da Escola”. 

20/12/2011 

Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Formação 2012 - inicial e de sustentação; 3. 

Equipe de formação; 4. Problemas no ambiente e-Proinfo e módulos; 5. Acompanhamento 

das dez escolas; 6. Avaliação do processo de formação e projeção de novas ações para 

2012.  

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir dos registros de atas, pauta de reuniões e pautas de encontros 

do processo de formação do Projeto UCA Tocantins 2011. 

 

As dinâmicas de planejamento e gestão da formação, realizadas pela equipe de 

formação do Projeto UCA Tocantins em 2011 (e descritas no quadro 26), apontam os caminhos 

seguidos pela equipe na implementação do projeto. A contextualização acontecia na perspectiva 

de apresentar alternativas na construção de uma educação para uso das tecnologias que 

valorizasse a formação dos sujeitos sociais, como aponta Pacheco (2009), e que a formação 

expressasse o currículo que se desenvolve nas escolas em formação, tema que será abordado 

no item seguinte. 

 

5.3.1 Currículo da formação contínua de professores do Projeto UCA Tocantins em 2011 

 

No período de 2011, as ações de reorganização do currículo da formação se 

mantiveram com aprimoramento do processo de formação do Projeto UCA Tocantins e dos 

instrumentos de planejamento. Os estudos seguiram passos semelhantes aos realizados na 

formação de 2010: duplas de membros da equipe de formação do projeto analisavam os cinco 
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módulos do curso, elaboravam uma proposta de planificação (JESUS, 2012, p. 10) e a 

socializavam por e-mail para ser analisada e discutida em reunião feita via Skype. 

 Diferentemente dos primeiros planos de ação (construídos como reprodução dos 

módulos no formato de tabelas, com poucas alterações no conteúdo e na dinâmica das 

atividades), as planificações realizadas em 2011 foram mais detalhadas e apresentavam 

reorganizações que objetivavam esclarecer aos cursistas: a) quais ações estavam previstas por 

módulo; b) quais procedimentos deveriam ser realizados nas ações; c) quem ou quais sujeitos 

eram responsáveis pelas ações; d) qual o período destinado para a realização da atividade e se 

deveria acontecer no encontro presencial ou à distância; e, por último, e) o local destinado para 

desenvolvimento da ação: diário, portfólio, fórum, assim por diante.  

O diferencial na planificação era a possibilidade de apropriação do conteúdo e sua 

contextualização na rede das escolas do Tocantins em virtude desse maior detalhamento.  

As planificações em 2011 também apresentavam movimento de circularidade, pois se 

reorganizam a partir das demandas apresentadas pelo contexto das escolas e dos encontros das 

equipes de formação da IES Local, da IES Global e de pesquisadores do GTUCA. Os encontros 

(enquanto momento de socialização e reflexão teórica como já foi mencionado no item 5.2 da 

tese) lançavam novos desafios ao processo de formação e à sistematização do currículo. O 

movimento das planificações pode ser observado ao se analisar a figura 8. 
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Figura 8. Planificação do Módulo I no início de 2011  

 

Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2011. 

Sistematizada pela pesquisadora. 

 

O planejamento do processo de formação – ocorrido de forma contínua e que foi sendo 

aperfeiçoado no decorrer da formação – possibilita o empowerment, em termos individuais, mas 

principalmente no coletivo, pois como menciona Freire e Shor (2003, p. 136) “[...] o 

empowerment individual ou o empowerment de alguns alunos, ou a sensação de ter mudado, 

não é suficiente, no que diz respeito à transformação da sociedade como um todo, é 

absolutamente necessário para o processo de transformação social”. 

O planejamento e a gestão da formação do Projeto UCA Tocantins sistematizam uma 

dinâmica de reuniões de trabalho, de acompanhamento, encontros presenciais nas escolas  e 

encontros com membros da equipe da IES Local UFT, com participação da IES Global e 

representantes do GTUCA em Palmas. Toda essa dinâmica se constituía como parte de um 

processo contínuo de formação que gerava reflexões sobre as práticas, problematizações, 

depurações e o repensar das ações, gerando o empoderamento coletivo da equipe, assim como, 

o empoderamento individual (FREIRE; SHOR, 2003) 

A figura 9 apresenta a programação do “IV Encontro Presencial do Projeto UCA 

Tocantins – 2011”, evento que se configura como um momento de avaliação, problematização, 

teorização, depuração e revisão da planificação dos módulos. 



 

 

 

171 
 

Figura 9. Pauta do IV Encontro Presencial do Projeto UCA Tocantins – 2011 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2011. 

Sistematizada pela pesquisadora. 

 

As propostas de planificação eram apresentadas no encontro presencial da equipe de 

formação do projeto, conforme exemplificado na figura anterior. Esses encontros presenciais 

antecediam a realização de cada módulo do curso e neles os membros da equipe do projeto 

UCA discutiam, reformulavam e aprovavam a planificação que foi elaborada pela equipe de 

formadores (enviada previamente por e-mail para toda a equipe). Após sua aprovação, a 

planificação era disponibilizada no AVA para ser implementada nas dez escolas.  

Como se constituía fruto de um processo dialógico da equipe, o documento era 

disponibilizado para ser executado por todos, no entanto, não era considerado “acabado”, 

continuava em permanente avaliação e podendo ser alterado no decorrer das ações, conforme 

demandas apresentadas pela equipe de formação. 

Vale ressaltar que, caso o encontro tivesse fomentado novas estratégias de ação 

(considerando os desafios apontados no diálogo entre os membros da equipe e os pesquisadores 

da PUC-SP e do GTUCA), as planificações voltavam para os membros da IES Local que 

realizavam uma nova planificação, denominada de replanificação dos módulos. Tal exercício 

era constante, tanto que em 2011 foram realizadas uma média de 3,4 

planificações/replanificações por módulo. Esse (re)planejar constante se constituía como um 

procedimento de aperfeiçoamento com o decorrer da formação, se comparar a primeira 

planificação do módulo 1 da figura 8, em relação a replanificação do módulo 1 da figura 10, 

(disponível no anexo D).     
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Figura 10. Replanificação do módulo I em 2011  

 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins 2011. 

Sistematizado pela pesquisadora. 

 

O aprimoramento no currículo da formação pode ser observado na análise das figuras 

8 e 10. A figura 8 apresenta uma reorganização e orientação didática para realização das 

atividades previstas no módulo. Na figura 10, observam-se alterações na organização das 

atividades prevista no módulo e a inserção de outras atividades a exemplo, “conhecendo a 

história do Linux (Metasys) animação”. A replanificação apresenta um detalhamento de cada 

atividade, indicando os procedimentos a serem realizados, resultantes da apropriação dos 

conteúdos por parte dos membros da equipe e o conhecimento das demandas de formação dos 

cursistas. Ao se replanificar foram inseridos aspectos que ajudavam os cursistas a desenvolver 

suas atividades e proporcionar uma melhor forma de apropriação dos conceitos tratados do 

módulo, possibilitando assim, as condições pedagógicas para que pudessem a exercitar a ação-

reflexão-ação. Esse movimento pode ser observado na Planificação do Módulo II, conforme 

podemos observar na figura 11. 
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Figura 11. Planificação do Módulo II – Web 2.0 em 2011 

 

Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2011. 

Sistematizada pela pesquisadora. 
 

O módulo 2 (Anexo E: Planificação do Módulo II – Web 2.0) marca um momento de 

maior reflexão da equipe sobre o contexto da escola e o processo de interlocução entre os 

conteúdos previstos no módulo e as ações já em curso nas escolas. Os cursistas deveriam ver o 

vídeo, explorar os conceitos tratados nos textos. Aqueles que não possuíam e-mail, blog, ou que 

não conheciam lista de discussões criavam seus e-mails, blogs e listas de discussão; os que já 

possuíam domínio revisitavam as produções disponíveis na rede de blogs no estado, buscando 

identificar projetos com uso de tecnologias existentes na sua escola, refletindo sobre as 

possibilidades de uso da Web 2.0 na prática pedagógica e depois socializavam essa busca e as 

reflexões sobre o estudo nos portfólios e diários de bordo. 

A ideia do trabalho com os blogs parte da concepção desse espaço de interação 

midiática como “[...] uma interface da internet que possibilita ao professor, instigar os alunos a 

contribuir com novas informações e a criar e oferecer mais e melhores percursos, participando 

como coautor do processo de comunicação e da aprendizagem”, como justifica Silva (2005, p. 

64).  

A planificação desse módulo marcou o momento de inserção dos cursistas na web 2.0. 

Apesar do módulo II prever que a formação ocorreria à distância, a equipe que a planificou, 

entendeu ser importante realizar 4 horas presenciais de apresentação e exploração das 

ferramentas da web. 
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A formação do Projeto UCA Tocantins e a experiência dos cursos de formação já 

realizados pelos cursistas para uso do blog possibilitaram o estudo da rede de blog e a análise 

de práticas já desenvolvidas e disponíveis na rede de blog Tocantins. Dados dos casos estudados 

no Projeto CNPq (ALMEIDA, 2013), realizado junto a Escola Estadual Presidente Costa e 

Silva, destacam que o blog da escola foi incorporado às ações previstas no PPP da Escola: 

O segundo objetivo estratégico do PPP tem como meta “implementar 43 ações 

visando fortalecer o sistema de gerenciamento das atividades da gestão escolar” e a 

26a ação propõe “Publicar no blog da escola o resultado dos questionários 

diagnósticos aplicados para medir o grau de satisfação com a escola, para apreciação 

da comunidade escolar e direcionamento de novas ações”. (Estudo de Caso, 2013, p. 

12). 

O estudo realizado a partir da pesquisa do Projeto CNPq (ALMEIDA, 2013) evidencia 

que a escola conseguiu se apropriar da Web 2.0 e articular o currículo da escola com as 

tecnologias. Sendo assim, houve uma mudança no fazer pedagógico dos professores, que 

passaram a utilizar as redes sociais como elemento constitutivo do planejamento das atividades 

curriculares. Dessa forma, inicia-se um processo de articulação da tecnologia com o currículo 

escolar, como aponta Almeida e Silva (2011, p. 4): a “[...] tecnologia e currículo passam a se 

imbricar, as interferências mútuas levam a ressignificar o currículo e a tecnologia, e então, 

começa-se a criar um novo verbete – Web Currículo”.  

O módulo III A mostra a reorganização do currículo com a inserção de artigos que vão 

ajudar a pensar o plano de aula, como pode ser observado na figura 12 (disponível também no 

anexo F).  
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Figura 12. Planificação do Módulo III A – professores 

 

Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2011. 

Sistematizada pela pesquisadora. 

 

Conforme especificado na Formação Brasil, o módulo III foi dividido em uma 

proposta de formação para professores e outra para gestores, tendo as duas cargas horárias de 

40h. A planificação do conteúdo para os professores foi elaborada (conforme anexo F: 

Planificação do Módulo III A – professores) e trata de reflexões que tinham como objetivo, 

refletir sobre práticas pedagógicas inovadoras com uso de tecnologias. Esse módulo objetivou 

ainda criar condições para que os professores pudessem se apropriar teoricamente do conceito 

de prática pedagógica, e a partir desse domínio teórico, visitar o banco de práticas da escola, 

pois nas atividades desenvolvidas no final de 2010, cada escola construiu um banco das práticas 

com e sem uso das tecnologias. 

Para estudo do banco de práticas da escola, o cursista seguia um roteiro para análise: 

no primeiro momento deviam escolher uma prática e observar a estratégia adotada pelo colega; 

no segundo, realizar uma análise da prática observando: a intencionalidade, a dinâmica, os 

limites e soluções, os resultados, as interlocuções, os desdobramentos e verificação das ações 

previstas. Diante da análise, o cursista avaliava o desenvolvimento dessa prática para a melhoria 

dos processos de ensino e de aprendizagem dos alunos e publicava sua análise no portfólio. As 

reflexões sugeridas no roteiro tiveram como referência o texto complementar “O uso do laptop 
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conectado em sala de aula no colégio Dom Alano Marie Du Noday: uma nova forma de 

organização do trabalho pedagógico”, de autoria de Borges e França, escrito em 2010 e 

publicado em 2011, disponibilizado para estudo na planificação do módulo III A. 

Para os autores, pensar no planejamento das aulas com uso das tecnologias é prever 

uma ação entre professores e alunos mediada pelo laptop. E, no planejamento de suas ações, 

foram considerados a intencionalidade, a dinâmica, os limites e soluções, os resultados, as 

interlocuções e os desdobramentos (BORGES; FRANÇA, 2011, grifos nosso). Como 

intencionalidade, os autores compreendem as interações pensadas pelo professor para 

desenvolver os conteúdos disciplinares, materializados em ações a partir do diálogo e das 

proposições construídas em parceria com alunos para serem desenvolvidas num determinado 

período (por meio de seminários, projetos, oficinas, entre outros). 

Por sua vez, a dinâmica constitui-se de procedimentos, logística, infraestrutura, 

recursos necessários para colocar em prática a intencionalidade da proposta. Para Borges e 

França (2011, p. 8) a dinâmica “[...] está ligada à capacidade de o professor gerar um ambiente 

construcionista de aprendizagens que tenha por base o diálogo (VALENTE, 2002), em que o 

professor, numa perspectiva crítica e curiosa (FREIRE, 1997) [...]”, consegue mobilizar os 

alunos a construir um ambiente favorável à sua aprendizagem.  

Os limites e as soluções para realização das práticas, segundo os autores, são bastante 

marcados na proposta de Organização do Trabalho Pedagógico, pois, diante do desafio de 

implementação do uso do laptop em sala de aula, foram observadas muitas dificuldades, 

entretanto, os limites são analisados na perspectiva de dar soluções, da busca de novas 

possibilidades. Essas soluções são encontradas no coletivo do grupo e visam à resolução dos 

problemas que podem ser de ordem técnica, metodológica, de infraestrutura e de aprendizagem. 

(BORGES; FRANÇA, 2011) 

Para os autores, os resultados são conclusões parciais ou finais de uma proposta de 

sistematização de conteúdos abordados (BORGES; FRANÇA, 2011). Tais resultados podem 

ser o ponto de partida para a aquisição de novos conhecimentos, possibilitando, o que Valente 

(2002, p. 7-8, grifos nossos) aponta como “[...] novos nós numa rede que se forma, novas 

espirais de aprendizagens que seguem rumo a novas voltas, implicando, dessa forma, processos 

permanentes de autoavaliação e avaliação formativa”. 

Todo esse processo é pensado para gerar interlocuções, ou seja, comunicações com 

disciplinas e áreas do conhecimento, numa perspectiva inter e transdisciplinar, favorecendo as 

trocas entre os sujeitos da escola em termos de conteúdo, projetos e conhecimentos. Durante as 
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ações, foram observados desdobramentos, os quais, para os autores, são aquilo que não estava 

previsto, que emergiu (MORIN, 1998) no decorrer do trabalho.  

Todos esses aspectos foram trabalhados no módulo 3, de forma a articular uma nova 

organização do trabalho pedagógico com o contexto da escola. Tal ação buscou integrar a 

reflexão sobre as práticas realizadas na escola com o uso das tecnologias e materializar essa 

reflexão nos fóruns, portfólios e diários de bordo. Considera-se que o amadurecimento da 

equipe pode ser destacado pelo movimento dialógico realizado entre seus membros nos 

encontros presenciais e pelo diálogo constante com a IES Global PUC-SP e membros do 

GTUCA. Também é relevante a presença da pesquisadora (que era coordenadora pedagógica 

do projeto UCA Tocantins) e aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, 

da PUC-SP no grupo de pesquisa e nas disciplinas do programa, possibilitando, assim, ação-

reflexão-ação, como propõe Freire. 

Esse processo de articulação da ação-reflexão-ação possibilitava uma orientação 

reflexiva para a constituição de ambientes construcionistas de aprendizagem no contexto das 

escolas. Observa-se que as ações desenvolvidas em cada contexto adquiriam o contorno e a 

dinâmica da equipe da escola, sua variação, intensidade e, a variedade de uso das tecnologias 

dependia do domínio tecnológico, pedagógico e da disponibilidade de seus profissionais em 

assumir a inserção da tecnologia no contexto da escola. Nesse sentido, pode-se destacar que sua 

inserção aconteceu de forma diversa e com focos variados no contexto de cada escola. O 

movimento de ação-reflexão-ação não aconteceu em todas as escolas e com a mesma 

intensidade, entretanto, observa-se que esse movimento foi referência no aprimoramento da 

formação.  

A ressignificação do currículo da formação do Projeto UCA Tocantins manteve sua 

reorganização nas planificações do módulo IV, como pode ser observado na figura 13 

(disponível na íntegra no anexo G: Planificação do Módulo IV – Elaboração de projetos).  
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Figura 13. Planificação do Módulo IV – Elaboração de Projetos 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2011. 

Sistematizada pela pesquisadora. 

 

As reflexões sobre as práticas com uso do laptop e sobre a organização do trabalho 

pedagógico deram base para a planificação do módulo IV, que trata da elaboração de projeto. 

Esse módulo aborda a construção de conceitos estruturantes na formação para o uso da 

tecnologia na escola, partindo da concepção de projeto, apresentado no Módulo IV da Formação 

Brasil como:  

[...] uma construção própria do ser humano que busca uma nova situação para 

satisfazer seus sonhos, seus ideais ou mesmo para responder as suas indagações no 

sentido de melhor compreende-las. Desenvolver projetos envolve antever ações 

necessárias para transformar uma problemática em uma situação desejada. (Módulo 

IV, p. 2)45 

O conceito de projeto é exposto no módulo “Formação Brasil” articulado ao conceito 

de currículo, que é entendido como prática social que se constrói/reconstrói na interação dos 

sujeitos com a cultura e constituindo, assim, um currículo vivido. Esse processo configura-se 

numa articulação entre o projeto, currículo e a tecnologia, de tal modo entendido: 

                                                           
45 Disponível em: <http://ucasp.files.wordpress.com/2011/06/modulo4.pdf>. Acesso em: 31 mar. 2014. 
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A integração de tecnologias ao desenvolvimento do currículo na escola e na sala de 

aula desperta a consciência sobre as tensões entre a organização curricular fechada 

em disciplinas estanques com conteúdo previamente selecionados e o currículo 

integrado e aberto as experiências de vida. (Módulo 4, p. 22)46 

Essa planificação buscou articular as ações já desenvolvidas no que se refere às 

práticas com o uso do laptop (detalhada na planificação do módulo III) e integra-se ao 

arcabouço teórico apresentado no módulo IV, possibilitando uma reflexão contextualizada, que 

objetivava dar condições de implementação da epistemologia da prática, fundamentada num 

processo de reflexão do profissional sobre sua prática, sobre seu esboço de projeto visando 

provocar a reflexão-na-ação e reflexão-sobre-ação, como propõe Schön (2000). 

A reflexão sobre o projeto, currículo e tecnologia e sua socialização teve orientação da 

equipe para que os cursistas analisassem as práticas que desenvolviam, as problematizassem e 

as transformassem em um Projeto Integrado de Tecnologia no Currículo (Pitec). No intuito de 

articular o trabalho dos professores às atividades da formação, a equipe propôs a eles a 

problematização de suas práticas, articulando-as aos conceitos estudados, num processo de 

teorização das práticas em curso, dando as elas, a fundamentação proposta no Pitec.  

Tal ação pode ser observada ao analisar no anexo H: “Síntese dos pôsteres sobre o uso 

das tecnologias no contexto das dez escolas do Projeto UCA Tocantins em 2011”. Nele, fica 

evidente que as dez escolas utilizaram as tecnologias para potencializar os projetos já existentes 

nas escolas, além de articularem as atividades disciplinares e inserir as tecnologias em outras 

atividades específicas de cada contexto. Sendo assim, pode-se inferir que a formação do Projeto 

UCA Tocantins utilizou do Pitec para potencializar nos projetos existentes nas escolas o uso 

das tecnologias. Diante disso, as escolas passam a realizar a inserção das tecnologias nas 

atividades disciplinares e nos projetos já existentes nas escolas, que são ressignificados a partir 

da inserção das tecnologias. Tais ações deram suporte para o módulo V (Anexo I: Planificação 

do Módulo V – Sistematização da Formação na Escola) que se constituía como momento de 

sistematização da formação da escola e foi passando por aprimoramentos até se configurar com 

o formato apresentado na figura 14. 

  

                                                           
46 Disponível em: <http://ucasp.files.wordpress.com/2011/06/modulo4.pdf>. Acesso em: 31 de mar. de 2014. 
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Figura 14. Planificação do Módulo V Sistematização da Formação na Escola 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2011. 

Sistematizada pela pesquisadora 

 

A planificação do módulo V apresenta um contorno diferenciado, considerando que 

visava articular as dimensões pedagógicas e de gestão, na perspectiva de construção do Projeto 

de Gestão Integrada da Tecnologia (ProGItec) da escola – que se constitui como um processo 

orgânico da escola de repensar o uso das tecnologia, utilizando como referência os eixos 

norteadores do módulo IV (Projeto, Currículo e Tecnologia) e com a contribuição da escola, 

como também sistematizar um projeto que considerasse o currículo ali vivenciado e o integrasse 

às tecnologias existentes.  

O módulo IV aborda o Pitec (que é o projeto do professor para desenvolver com os 

alunos) e o ProGItec (que integra todos os projetos de uso das tecnologias na escola, inclusive 

o Pitec, os projetos de gestão, as diferentes tecnologias disponíveis e oportuniza a proposição e 

a projeção de novos projetos).  

Na planificação desse módulo foi necessário colocar a proposta de cronograma de 

realização do módulo articulado em três momentos: 1º. – compartilhamento das experiências, 

com 12 horas, das quais 8 presenciais e 4 a distância (tal atividade envolveu o compartilhamento 

da própria experiência realizada com os alunos para reflexão coletiva da turma); 2º. – 
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elaboração do ProGItec – com atividades a distância (num total de10 horas), pois a partir das 

reflexões e trocas de experiências foram definidas as ações para que o grupo sistematizasse um 

esboço do ProGItec integrando-o ao Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola e 

disponibilizasse no ambiente; e o 3º. – socialização presencial das experiências e perspectivas 

para sustentabilidade do projeto UCA, com 8 horas, destinadas à apresentação e reflexão sobre 

formas de implementação do ProGItec nas escolas. 

Observa-se que esse cronograma foi organizado para dar condições da equipe ter noção 

do tempo e das atividades necessárias para desenvolvimento do módulo V e de materialização 

de uma proposta de integração das tecnologias ao PPP da escola. A planificação desse módulo 

foi sistematizada a partir de outras variantes: a) atividade disponibilizada no ambiente; b) 

orientação didática requerida para a atividade; c) forma de 

publicação/interação/compartilhamento demandado para cada atividade; d) período de 

realização das atividades; e por último, e) se ele se configurou como presencial, semipresencial 

ou a distância.  

Tais dinâmicas foram criadas para manter a articulação da equipe de formação e 

garantir que, mesmo diante das adversidades e especificidades do contexto de cada escola, a 

equipe formadora tivesse diretrizes de como desenvolver as ações de formação. A definição 

dessa estratégia de trabalho não aconteceu a priori, mas foi demandada pelo contexto de 

realização da formação, apresentada e aprovada pela equipe, como forma de sistematizar as 

ações de formação do projeto UCA Tocantins. 

 

5.3.2 Formação contínua do Projeto UCA Tocantins 2011 

 

Com a experiência vivenciada pela equipe de formação do Projeto UCA Tocantins em 

2010 e a realização do “IV encontro presencial” em fevereiro de 2011 (em que foram 

apesentadas as dificuldades e soluções encontradas pelas escolas para desenvolvimento da 

formação) surgiu a demanda por um acompanhamento pedagógico mais efetivo. Considerando 

a dispersão espacial das escolas participantes do projeto, a coordenação do projeto propôs a 

reorganização da equipe, como expressa um dos relatórios desse período do projeto, ao 

mencionar que, inicialmente: 

[...] cada pesquisador acompanharia duas a três escolas e manteria sob 

responsabilidade direta formadores, tutores e coordenadores do UCA na escola. No 

decorrer da formação, a equipe entendeu que as dificuldades encontradas no 

acompanhamento pedagógico precisavam de orientação pedagógica unificada, 

considerando as demandas apresentadas. (TOCANTINS, 2011, p. 5-6) 
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Dessa forma, a equipe de pesquisa foi reorganizada possuindo: coordenação-geral, 

coordenação administrativa e coordenação pedagógica, responsáveis pela formação, pelo 

acompanhamento, pela avaliação e orientação pedagógica das dez escolas que faziam parte do 

projeto UCA Tocantins.  

As decisões e os encaminhamentos do curso foram dados pela equipe de formação da 

IES Local UFT e mantiveram-se as reuniões (presenciais e/ou via Skype) para deliberações das 

demandas e para o acompanhamento das ações previstas nas planificações. E, para auxiliar na 

troca de informações entre os membros da equipe de formação, em 2011 foi criada a 

“Comunidade: Ambiente de Gestão Tocantins”, conforme pode ser observado na figura 15. 

Figura 15. Comunidade: Ambiente de Gestão Tocantins em 2011 

 

Fonte: Print da plataforma e-Proinfo do Curso de Formação do Projeto UCA Tocantins – 2011. 

 

A equipe de formação do Projeto UCA Tocantins 2011 manteve a ideia da comunidade 

(já explorada em 2010) como espaço destinado a discussão, encaminhamentos de propostas e 

compartilhamento de documentos, de orientações, planificações dos módulos, propostas de 

formação das escolas, bem como, dos documentos produzidos pelas escolas. A comunidade se 

constituiu no espaço destinado a entidade (cor marrom), o que possibilitava um acesso mais 

rápido e fácil, pois ao logar no e-Proinfo era só acessar “meu espaço – comunidades. ” A 
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comunidade era composta por 35 participantes, sendo eles os coordenadores UCA da escola, 

tutores, formadores, pesquisadores da IES Local e da IES Global. 

Os fóruns abertos tinham o intuito de facilitar as discussões e encaminhamentos dados 

pela equipe. Nesse sentido, foram abertos os seguintes fóruns: Produção do relatório de 

acompanhamento do UCA na Escola – com apenas um tópico com mesmo nome do fórum; 

Projeto UCA Tocantins: contribuindo com os PPP das escolas – com dez tópicos, um para cada 

escola; Projeto UCA Tocantins: preparação dos seminários – com dois tópicos, um destinado 

à preparação do seminário estadual e outro para seminários locais; e por fim, o fórum Vídeo 

conferência: trocando experiências, com um tópico denominado de Vídeo conferência: UCA 

Tocantins – São Paulo.  

Todo esse contato com as plataformas do e-Proinfo por parte dos membros da equipe 

de formação, forçava uma apropriação das tecnologias e isso exigia aquisição de diferentes 

letramentos, seja ele o digital, visual, sonoro e informacional. E, para que esses recursos 

tecnológicos fossem apropriados foram necessários processos formativos que possibilitassem 

aos profissionais da educação, alunos e familiares o acesso a esse bem cultural, como pontua 

Valente (2007).  

A formação do Projeto UCA aconteceu no contexto de escolas que vivenciavam 

realidades distintas, e isso possibilitava aos profissionais buscarem alternativas aos problemas 

apresentados, enfrentando essas adversidades. A relevância apresentada pelos profissionais em 

formação foi para a flexibilidade do planejamento e a gestão da formação, pois possibilitavam 

uma contextualização considerando as especificidades das escolas. Entretanto, como aponta 

Imbernón (2010, p. 80), a formação perpassa pelo desenvolvimento profissional, sendo assim 

“[...] a melhoria da formação e a autonomia para decidir ajudarão esse desenvolvimento, mas é 

a melhoria de outros fatores também o favorecerão de forma muito decisivas (salários, 

estruturas, níveis de decisão, carreira, clima de trabalho, legislação laboral, etc.)”. 

Nesse sentido, os estudos de casos realizados junto às escolas Beira Rio e Presidente 

Costa e Silva apontam a importância e as dificuldades na realização da formação junto às 

escolas participantes do estudo de Caso do Projeto CNPq (ALMEIDA, 2013), como se pode 

observar nos trechos: 

A formação me ensinou a usar determinados recursos que eu não sabia usar com o 

computador. Abriu minha reflexão de como ajudar o professor em sala de aula. Eu 

vejo que, para mim, a formação ajudou muito, mas acho que o tempo de formação foi 

pouco. Se ele tivesse sido mais amplo, proporcionaria muita troca de experiência com 

os colegas, oportunizaria a melhoria de nosso trabalho pedagógico (Coordenadora 

pedagógica – C03-ET-GU-2013). (ESTUDO DE CASO ESCOLA ESTADUAL 

PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2013, p. 36). 
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D01-ET-PN-2011: Para mim foi tudo muito novo, o programa e, assim, foi um 

desafio, porque quando você fala sobre formação de professores, muitos não se 

disponibilizam ao sistema de formação, então, o problema é adequar o tempo do 

professor com a formação do programa. Quando eu cheguei aqui já existia o programa 

e muitos professores já tinham concluído as etapas de formação, mas para mim foi um 

desafio também, quando houve em julho a exoneração desses professores, visto que 

98% dos funcionários da escola Beira Rio eram contratos de nomeação. Ficaram desse 

grupo, apenas dois professores. Foi um recomeço de formação, e vejo a dificuldade 

da formadora para ter uma sequência do programa na escola. O que os professores 

mais questionam é sobre o tempo, porque a formação continuada, ela acontece fora 

do horário de aula, no dia letivo. Ela vem dentro do calendário escolar, mas foi difícil, 

porque os dias de formação que tivemos no calendário escolar, eles foram usados na 

Flit, e depois para organizar esse tempo com os professores foram muito complicados. 

Nós temos hora atividade na escola que pode ser usado, parte dela, para essa formação. 

A formação do UCA acontece online, e aí, nós temos um problema local de internet 

que não segura, que não tem como acontecer essa formação na escola, e aí vem essa 

dificuldade, repetindo, a questão do tempo. (ESTUDO DE CASO ESCOLA 

ESTADUAL BEIRA RIO, 2013, p. 11). 

Os excertos destacam os problemas enfrentados pelas escolas para realizar a formação, 

entretanto, ilustram uma defesa da ideia de que a formação seja relevante para melhoria do 

trabalho pedagógico, todavia, para que isso ocorra, é necessária a criação de condições para que 

a formação possa “[...] fomentar o desenvolvimento pessoal, profissional e institucional dos 

professores, potencializando um trabalho colaborativo para transformar prática”, como bem 

pontua Imbernón (2010, p. 45). O autor destaca que é fácil dizer que se precisa mudar, 

entretanto, a mudança da prática de formação é difícil de ser alcançada, pois requer mudanças 

profundas nas políticas de formação. 

Em relação ao período de 2011, para melhor compreender o desenvolvimento da 

formação, no gráfico 2 são apresentados os documentos gerados no eixo 2. 
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Gráfico 2. Documentos gerados no processo de formação do Projeto UCA Tocantins 

em 2011(Eixo 2) 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

Ao observar os dados apresentados no gráfico anterior, é possível perceber um 

aumento significativo das atas das reuniões em relação ao período de 2010, e um processo 

inverso no tocante às pautas de reuniões de trabalho. Tal situação pode ser compreendida ao 

analisar os conteúdos das atas, pois se observa que das 26 atas de 2011, 21 delas foram 

produzidas a partir das reuniões realizadas via Skype. Com o desenvolvimento do processo 

formativo, a equipe47 conseguiu se apropriar do aplicativo do Skype e o incorporou ao processo 

de planejamento e de gestão. 

Considerando a dificuldade de realização de visita in loco as escolas, a coordenação 

pedagógica utilizou-se de recursos da web para garantir o atendimento das demandas 

apresentadas pelas escolas. Nessa perspectiva, a webconferência via Skype foi implementada 

para se configurar como um espaço de discussão e busca conjunta com as escolas de alternativas 

de solução dos problemas apresentados. Dessa forma, o Skype (assim como em 2010) passou a 

ser referência para apoiar o processo de planejamento, gestão e comunicação da equipe, uma 

vez que possibilitava interação síncrona entre os participantes, sem exigir aumento de custo no 

orçamento do projeto para deslocamento, além de oferecer comodidade e flexibilidade de 

horário para a equipe. 

Em 2011, além das atas de reuniões de trabalho da equipe de formação do Projeto UCA, 

aparece o registro das atas das webconferências ocorridas entre membros da equipe de formação 

do Projeto UCA Tocantins e escolas, como também entre escolas do Tocantins e de São Paulo. 

                                                           
47 Vale lembrar que em 2010 o Skype já era utilizado nas reuniões do processo de formação. Todavia, como era 

comum a troca de membros da equipe, a ferramenta era novidade para muitos.  
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A webconferência ocorrida em 2 de setembro de 2011 (realizada entre a equipe 

pedagógica com membros da equipe de formadores e tutores, diretores, coordenadores 

pedagógicos, coordenadores do UCA da escola e representantes das Diretorias Regionais de 

Ensino) ilustra o diálogo constante da equipe sobre os problemas enfrentados (comuns a várias 

escolas) e a busca de alternativas para realização da formação junto às escolas, considerando os 

problemas da rotatividade de professores, como podemos observar no relato de uma das tutoras: 

A tutora afirma que recebeu uma remessa de novos professores e que está tendo 

dificuldades. Primeiro porque ela tem que ter dois planos, segundo, a internet caí o 

tempo todo, o que gera um desgaste muito grande. O perfil anterior era muito bom, 

mas agora, como os novos professores que foram chamados, dos dez, só tem dois que 

tem entendimento de tecnologias.  (ATA WEBCONFERENCIA, 02 de setembro de 

2011, Projeto UCA Tocantins). 

O extrato acima pontua a rotatividade de professores existente nas escolas participante 

do Projeto UCA Tocantins, ocorrida principalmente porque a maioria deles não era de efetivos 

e, assim, todo momento de mudança no cenário político do estado gerava substituição dos 

professores no contexto das escolas, como também destaca a disparidade de domínio 

tecnológico dos professores, o que exigia revisão do planejamento, para assegurar a formação 

e a inserção do laptop na escola.  

Nas reuniões e webconferências, as escolas socializaram as demandas e pontuaram as 

alternativas encontradas em cada contexto.  Um exemplo a ser mencionado é o caso de uma 

escola que conseguiu que os professores exonerados continuassem em formação e realizassem 

parceria com novos professores; outro é o da escola que conseguiu negociar com a equipe 

gestora os horários de planejamento para a realização de formação com grupos de professores, 

mantendo, assim, as ações de formação e a inserção dos professores novos nas atividades 

previstas nos módulos.  

Em 2011 as reuniões presenciais de trabalho da equipe de formação aconteceram em 

apenas dois momentos, entretanto, houve um aumento significativo no número de encontros 

presenciais chegando ao total de seis, como podemos observar com os extratos seguintes: 

17 e 18 de fevereiro de 2011 - ENCONTRO PRESENCIAL PROJETO UCA 

TOCANTINS - EQUIPE IES LOCAL UFT E IES GLOBAL PUC/SP – 

Intencionalidade: socializar o atual estágio de desenvolvimento das dez escolas do 

Programa focando: 1. Na contextualização da escola; 2. Na infraestrutura; 3. Na 

gestão pedagógica do projeto junto a escola; 4. Na formação. Ênfase nas principais 

dificuldades, nos principais problemas, nas perspectivas soluções, nas ações 

implementadas e nas experiências relevantes. 

18 e 19 de abril de 2011 - ENCONTRO PRESENCIAL PROJETO UCA 

TOCANTINS - COORDENADORES DO UCA NA ESCOLA E GESTORES DAS 

ESCOLAS UCA – Intencionalidade: apresentar o Projeto UCA aos gestores e 

coordenadores do UCA da Escola, na perspectiva de apresentar um panorama geral 



 

 

 

187 
 

do projeto, discutir sobre os problemas encontrados pelas escolas e apresentar os 

desafios da mobilidade, do aluno monitor e do processo de formação junto as escolas. 

27 de abril de 2011 – ENCONTRO PRESENCIAL EQUIPE UFT E PUC-SP – em 

São Paulo. Intencionalidade: fortalecer e integrar as equipes, socializar as 

experiências em desenvolvimento nas escolas e dar continuidade a formação. 

09 e 10 de junho de 2011 – ENCONTRO PRESENCIAL PROJETO UCA 

TOCANTINS – PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM USO DO LAPTOP 

EDUCACIONAL CONECTADO – Intencionalidade: apresentar teoricamente o 

cenário da formação dos professores com uso da tecnologia e a integração as 

tecnologias ao currículo, tendo como foco a mobilidade e socializar as práticas de uso 

das tecnologias e as perspectivas de mobilidades desenvolvidas no contexto das dez 

escolas do Projeto UCA Tocantins. 

 29 de julho de 2011 – ENCONTRO PRESENCIAL PROJETO UCA TOCANTINS 

– EQUIPE DE FORMAÇÃO CONSTRUÇÃO PROJETO DE GESTÃO 

INTEGRADA A TECNOLOGIA /PROGITEC – Intencionalidade: apresentar, 

discutir e aprovar a proposta de planificação do módulo 5 PROGITEC, visando 

integrar as tecnologias existentes na escola ao PPP. 

8 e 9 de dezembro de 2011 – ENCONTRO PRESENCIAL PROJETO UCA 

TOCANTINS - I SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS: 

práticas pedagógicas com uso do laptop educacional – Intencionalidade: suscitar o 

debate sobre uso das tecnologias educacionais a partir das práticas pedagógicas com 

uso do laptop educacional desenvolvidas em dez escolas do Programa UCA 

Tocantins; proporcionar um ambiente para a troca de experiências entre os 

profissionais das escolas, profissionais da educação, acadêmicos e pesquisadores das 

instituições que atuam em pesquisa científica sobre mobilidade, educação e 

tecnologia. (Síntese das pautas dos encontros ocorridos em 2011 do Projeto UCA 

Tocantins). 

Observa-se que dos 6 (seis) encontros realizados, 5 (cinco) aconteceram em Palmas e 

1 (um) em São Paulo. Eles marcaram momentos de teorizações e retroalimentação da equipe 

de formação, tanto da IES Local UFT, quanto da IES Global PUC-SP. Os encontros eram 

realizados em sua maioria em dois dias, com atividades pela manhã e à tarde, com momentos 

distintos de: formulação teórica a partir das práticas relatadas e refletidas pelos formadores ao 

longo da formação; socialização das práticas com o uso do laptop realizadas nas escolas; 

depuração; realização de oficinas ou aprofundamentos teóricos e metodológicos sobre 

temáticas relevantes para a equipe; sistematização dos avanços observados e novos desafios a 

superar; e, momentos de planejamento de novas ações e encaminhamentos.   

De acordo com os dados coletados, durante o ano de 2011 ocorreram três encontros no 

Tocantins com a presença de pesquisadores da IES Global PUC-SP e de um representante do 

GTUCA. O encontro ocorrido em fevereiro de 2011, com a presença da pesquisadora da PUC-

SP, foi um marco para que se pudesse dimensionar o desenvolvimento do Projeto UCA 

Tocantins em seus primeiros sete meses de funcionamento. Para ter essa dimensão, os focos 

das apresentações das escolas foram “[...] 1. Contextualização da escola; 2. Infraestrutura; 3. 

Gestão pedagógica do projeto junto a escola; e 4. A formação”. Conforme orientação da 

coordenação pedagógica enviada para equipe em 2011 (que considerava a problematização da 

realidade das formações da escola o elemento fundamental para reorganização do planejamento 
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e da gestão da formação contextualizada), a ênfase foi dada “as dificuldades, aos problemas, as 

perspectivas de soluções, as ações implementadas e as experiências relevantes”. 

As escolas abordaram em suas apresentações os aspectos mencionados anteriormente, 

uma vez que o roteiro foi produzido pela equipe da IES Local, entretanto, no contexto de cada 

escola a ênfase era dada às demandas específicas, como podemos observar no extrato da 

apresentação da Escola BR EE02-BR-PN-2010: 

Problemas apresentados: 
Baixa participação dos professores/cursistas no ambiente e-Proinfo. 

Baixa participação do Coordenador do UCA nas atividades virtuais e presenciais;  

Blog da escola desatualizado; 

Blog dos professores não estão linkados ao blog da escola; 

Não há articulação e apoio por parte do Coordenador do UCA para o sucesso do 

programa dentro da Unidade Escolar;  

Deficiência na apropriação tecnológica por alguns professores/cursistas e dificuldade 

de acesso ao ambiente virtual de aprendizagem e-Proinfo; 

Internet lenta na Unidade Escolar; 

Rotatividade de professores. 

Soluções:  
Análise do perfil do coordenador do UCA da Unidade escolar; 

Aumento do Link de Internet, se possível por conexão física (PBLE – Programa Banda 

Larga na Escola) em vez de conexão por satélite (GESAC – Governo Eletrônico 

Serviço de Atendimento ao Cidadão).  

Disponibilizar na carga horária do professor horas de estudos semanal, mais 4 horas 

para a formação do UCA e Planejamento de atividade com o classmate em sala de 

aula. 

Oferecer formação diferenciada para coordenador do UCA atuar como multiplicador 

dentro da escola. 

Encaminhamentos: 
Disponibilizamos o Módulo 3A e 3B off-line para os cursistas estudarem e realizarem 

as atividades sem acesso à internet e posteriormente postarem as atividades no e-

Proinfo. 

Emissão pela escola de ofício solicitando autorização para alteração do Coordenador 

do UCA; 

Emissão pela escola de ofício solicitando autorização e recursos para contratação de 

um novo link de internet; 

Emissão pela escola de ofício solicitando reparos na rede elétrica da escola; 

OBS: Como formadores percebemos que o baixo índice de interesse na realização dos 

estudos dos módulos por parte dos cursistas está relacionado a lentidão da conexão de 

internet da escola.  

(Apresentação da Escola BR EE02-BR-PN-2010, para o ENCONTRO 

PRESENCIAL PROJETO UCA TOCANTINS - EQUIPE IES LOCAL UFT E IES 

GLOBAL PUC/SP, ocorrido nos dias 17 e 18 de fevereiro de 2011, em Palmas). 

O extrato mostra que a escola, juntamente com a equipe de formação, ao se deparar 

com os problemas que afetavam o desenvolvimento da formação, buscaram soluções para 

superar e/ou amenizar os problemas encontrados. Esse movimento de busca por alternativas 

internas e a socialização nos encontros ajudou a equipe a visualizar as demandas, bem como, 

possibilitou o protagonismo dos membros da equipe e da escola na busca de soluções e de 

realizar encaminhamentos para garantir a continuidade do processo de formação. A dinâmica 
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de socialização realizada pelas escolas e os momentos de teorizações e depurações realizadas 

no coletivo e com a presença da IES Local e da IES Global, permitiu a busca de alternativas 

elaboradas de forma conjunta e apresentou possibilidades individuais do como agir diante das 

demandas apresentadas. 

Na socialização da formação realizada pelas escolas no encontro de fevereiro de 2011 

ficou evidente a importância do gestor e da atuação do coordenador do UCA no espaço escolar 

para a realização do processo de formação do Projeto UCA Tocantins, assim como, para a 

implantação das ações de integração do laptop nas práticas pedagógicas e para exploração da 

mobilidade do laptop. Em virtude disso, foi verificada a necessidade de realização do encontro 

presencial da equipe de formação do Projeto com gestores e coordenadores do UCA das dez 

escolas, que se efetivou nos dias 18 e 19 de abril de 2011, tendo a intencionalidade de “[...] 

apresentar o Projeto UCA aos gestores e coordenadores do UCA da Escola, [bem como] discutir 

sobre os problemas encontrados pelas escolas e apresentar os desafios da mobilidade, do aluno 

monitor e do processo de formação junto as escolas”. 

A sequência de encontros realizados em 2011, articulados com às reuniões via Skype 

e aos registros das atas (conforme gráfico 2), evidenciam um movimento contínuo requerido 

pelo processo de formação do Projeto UCA Tocantins em 2011, assim registrado: reuniões de 

trabalho via Skype de preparação do evento de fevereiro de 2011; realização do encontro de 

fevereiro de 2011; novas reuniões de trabalho para encaminhamento das ações planejadas no 

encontro; realização do encontro de 18 e 19 de abril com equipe da IES Local UFT, gestores e 

coordenadores do UCA das dez escolas; realização do encontro entre membros da IES Local 

UFT e da IES Global PUC-SP em 27 de abril, na perspectiva de fortalecer e integrar as equipes; 

reuniões de trabalho via Skype para preparação de ações; realização do encontro de 09 a 10 de 

junho com a equipe da IES Local e PUC-SP em Palmas; reuniões de trabalho e de 

acompanhamento das ações via Skype; realização do encontro de 29 de junho para implantação 

do ProGItec; e, reuniões de trabalho e acompanhamento; e, evento final nos dias 08 e 09 de 

dezembro com seminário de socialização das práticas pedagógicas com uso do laptop 

educacional.  

O encontro ocorrido em fevereiro de 2011 já apontava metas para o processo de 

formação do Projeto UCA Tocantins. Diante da socialização das demandas por parte das 

escolas, da dificuldade apresentada pela comunidade escolar em relação à utilização do laptop 

nas práticas pedagógicas, principalmente a exploração enquanto dispositivo móvel, além do 

exposto na socialização da ação-avaliação-teorização-depuração-planejamento da ação, com 
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base em Valente (2008), Barbier (2007) e Dias (2012), emergiram reflexões entre os 

profissionais em formação sobre a necessidade de ações que potencializassem o uso do laptop 

na escola. Sendo assim, foram criadas formas de planejamento e da gestão da formação para 

impulsionar a exploração da mobilidade do laptop e da informação por parte do professor, como 

pontuado na ata do encontro:  

[...] mobilidade dos laptops, pois a maior dificuldade não é o aluno, mas o professor 

que não quer vivenciar experiências ou se propor ao desafio de ultrapassar as barreiras 

da escola indo as suas casas, e aí como agir nesse momento? Então o coordenador 

geral, propôs um debate e surgiram intenções de se criar estratégias com a comunidade 

local para se estabelecer um elo mais forte com a família e o projeto, [...] (ATA 

Encontro Presencial de Coordenadores e Gestores do Projeto UCA na Escola, 18 de 

abril de 2011). 

Considerando o caminhar da formação e as demandas apresentadas pelas escolas, as 

metas e o planejamento resultante dos momentos de formação da equipe do Projeto UCA 

Tocantins e da depuração ocorrida nos encontros, as planificações eram reorganizadas para 

atender o processo de formação do projeto (de acordo com gráfico 2, exposto anteriormente, 

em 2011 foram realizadas 17 planificações).  

Os relatórios das escolas em 2011 foram produzidos como documentos de memórias 

que sintetizam as ações de formação realizadas nos encontros presenciais nas escolas, 

descrevem as ações de formação realizadas considerando a planificação em desenvolvimento.  

Já os relatórios UFT/PUC/MEC (15 documentos) foram produzidos como resultados 

de encontros, de ações de formação, relatórios parciais e de acompanhamento. Dentre os 

relatórios, destaca-se o enviado a PUC-SP denominado de “F08 – Formulário”, contendo a 

síntese dos avanços e dificuldades do processo de formação do Projeto UCA Tocantins 

evidenciados durante o ano de 2011, sistematizado no quadro 27, ao final do item 5.3. 

Os encontros de formação presenciais contavam com a presença dos membros da 

equipe de formação (da UFT, da PUC-SP, do GTUCA, da SEDUC, da SEMED e das escolas) 

e com a participação da comunidade e eram pensados com ações realizadas que sugerissem um 

movimento de circularidade a partir da descrição das atividades desenvolvidas nos encontros. 

Nesse sentido, destaca-se o “Encontro Presencial Projeto UCA Tocantins: práticas pedagógicas 

com uso do laptop educacional conectado”, ocorrido em 09 e 10 de junho de 2011, conforme 

pauta apresentada na figura 16. 

 

 

 



 

 

 

191 
 

Figura 16. Folder do V Encontro do Projeto UCA Tocantins 2011 

 

Fonte: Documentos gerados no processo de Formação do Projeto UCA Tocantins. 

A organização da programação do encontro teve como referência as demandas 

apresentadas pela equipe da IES Local UFT, sistematizada após várias reuniões de trabalhos e 

acompanhamento via Skype. Nessas reuniões eram realizados levantamentos dos problemas e 

lacunas da formação, e essas demandas foram socializadas aos membros da IES Local e da IES 

Global (que fizeram sugestões e ponderações), e após apreciação e contribuições do coletivo, 

eram aprovadas e transformadas em temáticas para os encontros. 

Os encontros de formação em 2011 apresentavam momentos distintos, como podemos 

observar na figura 16. No primeiro dia pela manhã, a abertura oficial, momento de teorizações 

(com a presença de pesquisadores da IES Global PUC-SP e do GTUCA) sobre a temática 

central do encontro, a partir da realização de mesa redonda, com exposição do arcabouço teórico 

que contribuiu com o alargamento do olhar sobre o fazer, com espaço para questionamentos e 

diálogo entre a mesa e os participantes, principalmente os profissionais do Projeto UCA 

Tocantins. 

No período da tarde, realizou-se a socialização das práticas de uso do laptop das dez 

escolas com apresentação de cada prática durante 20 minutos e, logo após as apresentações, os 

pesquisadores fizeram análise crítica, articulando a teoria e a prática. Pontuaram os problemas, 

tanto em termos teóricos, quanto práticos e metodológicos, destacando os avanços, as lacunas 
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observadas e lançaram desafios para que a equipe de formação do Projeto UCA Tocantins 

pudesse pensar formas de potencializar o uso do laptop na prática pedagógica. 

No segundo dia, pela manhã, realizou-se outro momento de exploração teórica por 

pesquisadores da PUC-SP e do GTUCA, abordando reflexões teóricas, práticas e metodológicas 

sobre os fundamentos de uso das tecnologias integradas ao currículo. Tal reflexão seguiu um 

momento de exposição, depois um espaço de diálogo e questionamentos por parte dos 

participantes. No período da tarde foram socializadas as experiências de mobilidade 

desenvolvidas nas dez escolas do Projeto UCA que foram problematizadas tanto em termos 

teórico, quanto prático e metodológico pelos pesquisadores e pelos participantes do encontro. 

Tal ação possibilitava o diálogo crítico entre os membros da IES Local, da IES Global e dos 

pesquisadores, que diante desse movimento, apontavam novos desafios, observando as lacunas 

nas ações desenvolvidas e a partir das reflexões realizadas no encontro, suscitavam novos 

desafios, o que implicava na reorganização do planejamento da formação. 

 Ao analisar a pauta do “V Encontro do Projeto UCA Tocantins”, observa-se 

evidências do movimento de circularidade que envolve a sequência de ações interligadas, o 

planejamento da ação, teorização, socialização, avaliação, reflexão, planejamento e ação, 

ilustrada na figura 17. 
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Figura 17. Representação das ações de formação ocorridas no V Encontro do Projeto 

UCA Tocantins 

 
Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir da pauta do evento. 

  

A figura 17 constitui-se como uma representação do movimento circular ascendente, 

materializado a partir da pauta do “V Encontro do Projeto UCA Tocantins: práticas pedagógicas 

com uso do laptop educacional conectado”. O planejamento do encontro previa o momento 

coletivo da equipe de formação do Projeto UCA Tocantins, que trazia consigo as apresentações 

das ações previstas nas planificações, como resultados preliminares da formação em processo. 

A mesa redonda, denominada de “teorizações”, era o momento dos pesquisadores exporem 

como a temática do encontro vinha sendo tratada por estudiosos da área em termos teóricos, 

práticos e metodológicos. 

Essas reflexões realizadas pelos pesquisadores eram resultantes das pesquisas e 

estudos oriundos dos cursos de pós-graduação e dos grupos de estudos e pesquisas dos quais 

participavam. Para os professores em formação, era um momento ímpar, pois tinham a 

oportunidade de dialogar, frente a frente, com os teóricos dos quais conheciam apenas os textos 

utilizados nos módulos do curso, ou a partir de aprofundamento teórico inserido nas 

planificações realizadas pela equipe de formação do Projeto UCA Tocantins.  
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Esse diálogo ressignificava a prática dos profissionais em formação, e também 

possibilitava aos pesquisadores analisarem como a proposta de uso do laptop acontecia no 

contexto das dez escolas do Projeto UCA Tocantins.   

A figura 17 destaca os momentos das mesas de aprofundamento teórico dos 

pesquisadores sobre temáticas que representavam desafios no processo de formação do projeto. 

Sendo assim, essa reflexão mais ampla representava os óculos que se deveria utilizar para 

analisar as práticas de uso do laptop em curso. O momento de socialização das práticas pelas 

dez escolas representava o momento de expor as ações das escolas, para que no coletivo, 

utilizando dos “óculos da teoria”, iniciar o exercício de problematização e de depuração das 

práticas, tendo como mediadores os pesquisadores que contribuíram na produção da Proposta 

de formação. 

A relevância desse momento para a equipe pode ser observada a partir do excerto do e-

mail enviado pela coordenação pedagógica para os membros da equipe, chamando a atenção 

para a relevância do evento e esclarecendo a importância da presença de todos no encontro: 

Boa tarde, coleg@s! 

Considerando a importância do “V ENCONTRO PRESENCIAL DA EQUIPE DE 

FORMAÇÃO DO PROJETO UCA TOCANTINS: Práticas pedagógicas com uso do 

laptop educacional conectado”, definimos algumas orientações para apresentação das 

práticas pedagógicas das dez escolas que compõe o Programa UCA Tocantins. 

Enfatizamos que esse momento é importantíssimo para a nossa equipe de formação, 

que é composta por pesquisadores, formadores, tutores, coordenadores do UCA na 

Escola, gestores e cursistas (que é o nosso principal foco dessa formação). Dessa 

forma, a presença de vocês é de suma importância para conhecimento do trabalho 

desenvolvido, para troca de experiência, avaliação do nosso trabalho e definições de 

caminhos que vamos trilhar para o segundo semestre de 2011. 

Temos clareza da importância desse momento para grupo, principalmente para vocês 

das escolas que vão poder expor suas práticas aos profissionais que nos dão base 

teórica de implementação da integração das tecnologias ao currículo, como a 

Professora Drª. Maria Elizabeth Bianconcini - PUC/SP, o professor Dr. José Armando 

Valente - Unicamp/SP a Professora Drª. Marilene Andrade Ferreira Borges - 

UFOP/MG e o nosso coordenador do Programa UCA Tocantins, George França. Esse 

é o momento de refletirmos sobre “Formação de professores para o uso de 

computador portátil” e a “Tecnologia integrada ao currículo: mobilidade”, com 

os maiores especialistas do Brasil, que irão exclusivamente para conhecer e debater 

as nossas práticas com uso do laptop. 

Nesse sentido, chamamos o grupo para esse momento de socialização das práticas 

enquanto mapeamento das realidades em desenvolvimento nas escolas, de reflexão 

sobre os problemas que estamos encontrando, de apresentação das soluções 

encontradas por cada escola e dos encaminhamentos tomados para tornar o uso do 

laptop com portabilidade e mobilidade uma realidade das escolas do Programa UCA 

Tocantins. Sem que para isto precisemos mascarar dados ou pontuar realidades que 

não estejam ocorrendo. (Coordenação Pedagógica Projeto UCA Tocantins, e-mail 

Segunda-feira, 6 de junho de 2011, 14:15). 

A equipe de formação do Projeto UCA Tocantins (como pode ser observado no excerto 

do e-mail de 6 de junho de 2011) considerava os encontros como momento de depuração 

https://br-mg5.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=coleg@s
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coletiva das ações de formação em curso. Era o momento de problematizar, olhar o projeto a 

partir das realidades práticas das dez escolas, conhecer as dificuldades, verificar as soluções 

encontradas em cada contexto, sem, contudo, distorcer situações, pois a equipe entendia que 

expor os problemas e as soluções encontradas no contexto da escola era a melhor forma de 

problematizar e buscar alternativas individuais e coletivas, para o que chamavam de dar um 

salto qualitativo, ou seja, levar a equipe em formação ao patamar mais elevado de construção 

de conhecimento sobre o processo de formação. 

Como forma de assegurar a participação de todas as escolas no Encontro, visualizar os 

resultados, os avanços, os limites e os desdobramentos do processo de formação na escola, os 

formadores deveriam realizar sua apresentação conforme o roteiro proposto pela coordenação 

pedagógica, que foi previamente discutido e acordado na reunião de planejamento via Skype, 

quando então todos poderiam opinar, acrescentar ou suprimir itens. O excerto a seguir apresenta 

as orientações para elaboração das apresentações das escolas. No primeiro momento o foco era 

a “Formação de professores para o uso de computador portátil” e, no segundo, 

a “Tecnologia integrada ao currículo: mobilidade”. Segue extrato com as orientações para 

elaboração das apresentações das escolas 

Orientações para apresentação das Escolas no V ENCONTRO PRESENCIAL DA 

EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROJETO UCA TOCANTINS: 

1º Momento de apresentação das escolas: (Pela manhã do dia 09/06/2011): 

1. Socialização das práticas pedagógicas do Programa UCA Tocantins – soluções 

e mapeamento:  

a. Apresentação em slide (no máximo 13 slides) com duração de 20 minutos, com 

a seguinte sequência: 

a.1. Dados de apresentação da escola; 

a.2. Relação de práticas que estão sendo desenvolvidas nas escolas; 

a.3. Diferencial nas práticas pedagógicas com uso das tecnologias em relação ao 

currículo; 

a.4. Problemas; 

a.5. Soluções 

a.6. Encaminhamentos 

2º Momento de apresentação das escolas: (Tarde do dia 10/06/2011): 

2. Socialização - Mobilidade e portabilidade: relato das escolas – soluções, 

mapeamento e avaliação do processo. 

a. Apresentação em slide (no máximo 10 slides) com duração de 10 minutos, com 

a seguinte sequência: 

a.1. Sua escola está desenvolvendo experiência de mobilidade e de portabilidade do 

laptop na escola? Caso a escola não esteja, descreva os fatores que impossibilitaram 

esse processo. 

a.2. Descreva como isto está ocorrendo? 

a.3. Como vocês avaliam esse processo? (Problemas, Soluções e encaminhamentos). 

(Coordenação Pedagógica Projeto UCA Tocantins, anexo ao e-mail Segunda-feira, 6 

de junho de 2011, 14:15). 
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É importante destacar que os formadores produzirem as apresentações em colaboração 

com os profissionais das escolas, considerando as discussões prévias e o roteiro com as 

orientações enviadas pela coordenação pedagógica. Entretanto, durante as apresentações dos 

pesquisadores e a partir das mesas redondas (que antecediam a socialização das práticas), os 

formadores juntamente com a equipe escolar após teorizações e tomada de consciência das 

abordagens, reorganizavam suas apresentações considerando as abordagens dos pesquisadores, 

sempre buscando deixar mais evidente como que as temáticas dos encontros estavam se 

constituindo no espaço da escola.  

 

5.3.3 Planejamento e a gestão da formação contínua de professores do Projeto UCA 

Tocantins em 2011 

 

No tocante ao planejamento e a gestão, o relatório do Projeto (BRASIL, 2008, p. 85-

86) destaca como elementos significativos:  

Planejamento: estabelecer objetivos específicos bem definidos, bem como recursos 

tecnológicos que serão disponibilizados para atingi-los; identifica/construir as 

lideranças do projeto na escola e na administração do sistema; definir financiamento 

de longo prazo; estabelecer parcerias (para avaliação, por exemplo); planejar logística 

detalhada (manutenção, atualização, reposição de equipamentos etc.). 

Gestão: dar tempo para que mudanças ocorram de forma gradual; disseminar boas 

práticas; incentivar a colaboração e a comunicação entre envolvidos no projeto 

(gestores, pais, professores, técnicos, estudantes). 

O estudo citado ainda destaca na parte “recomendações” que é preciso ter clareza que 

em termos de planejamento e da gestão da tecnologia, quem define quando e como e se vai 

utilizar os laptops são os professores. E estes precisam estar motivados a partir da criação de 

condições que lhes ofereçam segurança em utilizar as tecnologias em sala de aula. 

 Essa necessidade de mudanças profundas no planejamento e na gestão da formação 

em relação ao uso das tecnologias já havia sido apontada nos estudos apresentados em outro 

documento do projeto (BRASIL, 2010), onde se menciona o termo “capacitação”, pois se trata 

de denominações definidas a priori pelo BID, órgão financiou o estudo. O relatório (BRASIL, 

2010) aponta a formação como forma de superação da dicotomia teoria e prática, a formação 

de toda equipe escolar como forma dar maior agilidade ao atendimento dentro da escola; destaca 

a atribuição do gestor das escolas participantes do Projeto UCA de fazer a gestão junto às 

instituições para garantir a formação dos professores, a formação se constitui como processo 
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contínuo e em serviço. O estudo sobre o pré-piloto do UCA aponta a formação continuada como 

necessidade e propõe que: 

Que a equipe gestora da escola priorize o horário de capacitação e de planejamento 

dos professores, tendo para isso que garantir uma nova gestão de tempos junto às 

secretarias de educação; 

Que a formação continuada não seja substituída pela atuação de um suporte 

pedagógico externo ou professor da sala de informática. A formação de todo o corpo 

docente da escola é que irá garantir a intersecção entre o fazer pedagógico diário e as 

dimensões tecnológicas das possibilidades de uso do equipamento; 

Manter a formação, capacitação e atualização constante da equipe da área de suporte, 

tendo em vista a maior agilidade do atendimento dentro da escola; 

Garantir espaço de reunião para planejamento entre os professores, acompanhado e 

apoiado sempre pela equipe gestora da escola. (BRASIL, 2010, p. 16). 

As recomendações apresentadas nos relatórios do pré-piloto foram importantes 

diretrizes para o Grupo de Formação e Acompanhamento que produziu a Proposta de Formação 

Brasil, considerando como aspectos fundamentais da formação (BRASIL, 2009), a participação 

das IES Globais e Locais nas equipes de formação e pesquisa; que a equipe nos estados teria 

em sua composição, representantes das IES Locais e SE/NTE/NTM, considerando que as IES 

Locais eram as responsáveis institucionais pela elaboração das propostas de formação junto ao 

MEC.  

Observa-se que os estudos realizados sobre o Projeto (BRASIL, 2008, 2010) e a 

Proposta de Formação Brasil de 2009 destacam a necessidade de criação de condições 

estruturais adequadas para seu desenvolvimento. Essas condições são de infraestrutura, 

tecnológicas, de suporte tecnológico, pedagógicas e de gestão. Apesar dos documentos 

mencionarem a necessidade de organização da infraestrutura básica, as garantias dessas 

demandas dependiam das articulações e dos compromissos políticos entre União, estados e 

municípios.  

Diante da fragilidade dessas articulações, as condições estruturais encontradas nas 

escolas participantes do projeto evidenciaram que essas garantias não aconteceram e que a 

formação teve início diante de uma realidade muito diversa, que também dificultou o 

desenvolvimento das ações de formação. Tais diversidades podem ser observadas a partir da 

socialização realizada no “IV Encontro Presencial do Projeto UCA Tocantins”, realizado nos 

dias 17 e 18 de fevereiro de 2011 no anexo J - Informações levantadas nas apresentações das 

escolas para o IV Encontro Presencial do Projeto UCA Tocantins em 2011. No encontro, foram 

apresentadas as demandas, as dificuldades e as soluções encontradas pelas dez escolas em 

relação ao processo de Formação do projeto UCA Tocantins. 
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Em relação às demandas, ao analisar o anexo J, observa-se que a maior delas foi articular 

a gestão do Projeto UCA no contexto das escolas, para garantir as condições pedagógicas para 

desenvolvimento do projeto; seguida pelo apoio da coordenação para uso das tecnologias nos 

planejamentos dos professores; pela questão da infraestrutura das escolas; pela rotatividade dos 

profissionais das escolas, causando impacto na continuidade das ações de formação; e por fim, 

pela forma de organização do tempo de aula, considerando a inserção do laptop em sala de aula. 

No tocante às dificuldades, ao analisar o anexo J, observa-se que a maior dificuldade 

destacada pelas escolas se refere à infraestrutura (elétrica, wifi, armazenamento dos laptops, 

servidor, conexão) que inferiu diretamente no desenvolvimento das ações de formação prevista 

nas planificações; seguida pela rotatividade dos profissionais, que eram sua maioria 

contratados; ausência e a falta de perfil de alguns coordenadores do UCA, pois para a escola o 

coordenador do UCA tinha a função de articular, mobilizar e acompanhar  as ações de formação 

e uso do laptop no contexto da escola; a dificuldade de apropriação da formação pelos cursistas, 

o que gerava problemas de uso do laptop e dificultava o uso pedagógico; e por fim, o tempo de 

aula de 50 minutos, que diante dos problemas de infraestrutura, de apropriação dos professores 

e de planejamento, o tempo de aula acabava por desestimular o planejamento do professor para 

utilização do laptop. 

Considerando as demandas e dificuldades apresentadas, a equipe de formação e as 

escolas (num trabalho em conjunto) buscavam alternativas, denominadas de soluções no anexo 

J, dentre elas destacam-se: a) planejamento da formação realizado pelos coordenadores do 

UCA na escola, com criação de cronograma de atendimento, orientação individualizada e 

planejamento de aula em grupo; b)  gestão junto às instituições superiores para adequar a 

infraestrutura das escolas – troca do servidor, ampliação do link, internet banda larga, 

substituição da rede elétrica, wifi, instalação dos armários e aquisição de tomadas e adaptadores 

para carregamento dos laptops; c) elaboração do agendamento do uso do laptop – com as 

dificuldades iniciais de carregamento, a coordenação do UCA criou um agendamento semanal 

para uso do laptop por sala, com planejamento das atividades com o professor; d) criação das 

apostilas e curso off-line – com os problemas de acesso os cursistas estavam perdendo o 

interesse pela formação e os coordenadores do UCA da escola e os formadores disponibilizaram 

os módulos apostilados ou off-line. 

A questão da infraestrutura é um tema recorrente desde as primeiras discussões sobre 

1:1. Os estudos sobre o pré-piloto (implantado em 2007) apontavam a necessidade de consolidar 

a infraestrutura básica para que as escolas participantes do projeto pudessem ter condições 
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mínimas de formação e uso pedagógico do laptop. Todavia, as realidades descritas na 

socialização das dez escolas participantes do Projeto UCA Tocantins mostram que isso não foi 

garantido. As escolas indicadas para participar do projeto UCA não possuíam infraestrutura 

básica, e os problemas estruturais, a rotatividade dos profissionais, a qualidade do acesso à 

internet, a falta do suporte tecnológico e de local adequado ao armazenamento dos laptops ainda 

representavam as principais dificuldades encontradas oito meses depois do início do projeto. 

Autores como Almeida e Valente (2011), Almeida (2014), Valente (2012), Nóvoa 

(2006), Imbernón (2010), entre outros, pontuam a necessidade de criar a estrutura adequada 

para que a formação contínua de professores tenha sucesso. Não é possível realizar uma 

formação com qualidade, sem que os professores tenham condições mínimas de acesso às 

ferramentas e recursos que vão fazer uso no seu processo de formação. 

É importante destacar que cada escola realizou o planejamento e a gestão que lhe 

permitiam encontrar soluções para garantir a realização da formação, e que o momento de 

socialização nos encontros ajudava a equipe entender as especificidades apresentadas no 

contexto, refletir sobre possibilidades de soluções, questionar caminhos trilhados e em conjunto 

redefinir ações para manter a realização da formação para uso da tecnologia.  

No processo de desenvolvimento do projeto ficou evidente a articulação entre 

instituições distintas com o propósito de tornar viável a formação, colocando a IES Local como 

responsável pela execução do Projeto UCA no estado do Tocantins, mas mantendo um diálogo 

permanente entre as instituições (PUC-SP, UFT, SE, NTE e Escolas), visando o aprimoramento 

da formação, da pesquisa e da produção, e foi isso que possibilitou os resultados que são 

analisados na tese. 

O Projeto UCA traz, nesse sentido, a corresponsabilidade das universidades, como 

instituições formadoras e com trajetória em pesquisa, que ajudavam na problematização, 

teorização, avaliação, depuração e no replanejamento da ação, contribuindo coletivamente com 

a rede de formação para uso do laptop no contexto da escola. O que pode ser destacar como 

algo que traz inovação ao planejamento e a gestão, pois são IES de estados distintos criando 

parcerias com o propósito de formar e pesquisar sobre a implementação da tecnologia no 

currículo da educação básica. Tal processo imbricado pelas tecnologias no currículo da 

formação apresenta o Web Currículo da formação, que é uma ressignificação a partir de 

Almeida e Silva (2011). Sendo assim, as ações de planejamento e de gestão realizadas entre os 

parceiros apresentam uma fluidez tendo como referência o diálogo, a colaboração, a ação 
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cooperativa, as discussões e deliberações coletivas desenvolvidas no contexto do Projeto UCA 

Tocantins, que indicam o movimento espiralado da formação, como é destacado na figura 18. 

 

Figura 18. A formação do Projeto UCA Tocantins realizada em 2011 

 
Fonte: Adaptada de Borges (2009), com dados da pesquisa, sistematizada pela pesquisadora. 

 

Assim, considera-se que os encontros da equipe de formação IES Local UFT,  PUC-

SP e escolas, possibilitavam vivenciar momentos distintos: 1º. constituiu-se como momento de 

socialização das realidades vivenciadas em cada escola no processo de formação; 2º. 

caracterizou-se como momento de reflexões dialogadas em grupo sobre o ideal elaborado na 

proposta de formação e a realidade vivenciada na formação nos contextos das escolas; 3º. 

realizou-se ações de formação junto às escolas; 4º. avaliou-se as ações de formação 

desenvolvidas tendo em vista o ideal da planificações e a realidade dos encontros presenciais – 

surge novas replanificações; 5º. momento de depuração da equipe (pesquisadores da PUC-SP, 

representantes do GTUCA, membros da equipe da UFT – professores, formadores, tutores e 

coordenadores do UCA na escola), num diálogo reflexivo, sobre o real e o ideal de formação; 

6º. caracterizou-se como momento de reflexões dialogadas em grupo sobre o ideal elaborado 

na proposta de formação e a realidade vivenciada na formação nos contextos das escolas; 7º. 

realizou-se as ações de formação junto as escolas; 8º. estabeleceu-se demandas e 

encaminhamentos para a formação do Projeto UCA Tocantins, considerando aproximar a 

formação idealizada da realidade vivenciada no contexto do Estado no andamento da formação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encontros presenciais de 

formação junto 10 as 

escolas.  (1) 

Reunião presencial de trabalho 

com a equipe de Formação 

Projeto UCA Tocantins. 

 Encontro de formação 

presencial, IES Local 

UFT/PUC-SP (1) 

 

I Seminário Estadual do 

Programa UCA Tocantins. 

Reuniões via Skype para 

orientação das ações de 
formação junto as 10 escolas 

 

Encontro de formação 

presencial, IES Local 

UFT/PUC-SP (2) 

 

Reuniões via Skype para 

orientação das ações de 
formação junto as 10 escolas. 

 

Reuniões via Skype para 

orientação das ações de 
formação junto as 10 escolas. 

 

Encontros presenciais de 

formação junto 10 as 

escolas.  (2) 



 

 

 

201 
 

e 9º. socializou-se os resultados do processo de formação (pesquisadores da PUC-SP, 

representantes do GTUCA, membros da equipe da UFT – professores, formadores, tutores e 

coordenadores do UCA na escola), num diálogo reflexivo, sobre o cenário da formação, 

apresentando novas demandas para o início da espiral da formação do novo período de 

formação do Projeto UCA Tocantins.  

Os encontros entre a UFT, a PUC-SP e as escolas eram momentos de estabelecer metas 

articuladas com as especificidades vivenciadas na formação no contexto do projeto, para que a 

equipe pudesse dar um salto de qualidade, sem perder de vista suas características, seus 

desafios, seus entraves e ao mesmo tempo servia de combustível para todos, pois se constituía 

como momento de avaliar onde se está, e definir para onde se queria ir, quais as condições que 

se possuía e o que necessitaria fazer para conseguirmos inserir as tecnologias no currículo 

escolar, ou seja, nas práticas pedagógicas dos professores em formação.  

Tais processos possibilitavam um aprimoramento da equipe e dos procedimentos para 

o desenvolvimento do planejamento e da gestão da formação, principalmente do currículo da 

formação e da prática pedagógica com o intuito de inserir as tecnologias no currículo escolar. 

Como resultado das ações realizadas pela equipe de formação da IES Global PUC-SP, da IES 

Local UFT e dos demais parceiros, em termos de currículo, formação, planejamento e gestão 

da formação do Projeto UCA Tocantins, destaca-se a diversidade e a variedade de ênfases 

assumidas em cada contexto para uso das tecnologias, a partir dos pôsteres apresentados no “I 

Seminário Estadual Programa UCA Tocantins: práticas pedagógicas com uso do laptop 

educacional”, ocorrido em dezembro de 2011, conforme anexo K. 

A partir dos pôsteres apresentados, podemos inferir que as produções das escolas 

tiveram os seguintes focos: a) integrar as tecnologias nas atividades disciplinares realizados nas 

escolas, com variedade na intensidade das ações e na frequência de uso; e b) integrar as 

tecnologias aos projetos desenvolvidos nas escolas.  

Observa-se que foram realizadas produções com focos diferenciados, que representam 

elementos de interesse da comunidade escolar, como por exemplo: mobilidade; apropriação 

tecnológica; inclusão digital da comunidade; formação de alunos monitores; criação de 

ambiente virtual de aprendizagem da escola; a tecnologia na articulação para combate da evasão 

escolar, no reforço escolar, no desenvolvimento de atividades para recreio escolar, em 

processos de comunicação, no desenvolvimento da Educação com qualidade social visando a 

assegurar o uso das tecnologias no ensino e aprendizagem dos alunos com necessidades 

educacionais especiais, nas reflexões sobre a gestão das tecnologias na escola, pontuando o 
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papel do coordenador UCA na Escola e, por fim, ações que evidenciam a autoria de alunos, 

conforme pode ser observado na síntese no anexo K.  

Ao analisar os focos das produções, pode-se agrupar os pôsteres (disponibilizado no 

anexo K) da seguinte forma: a) produções voltadas para integrar as tecnologias no currículo 

escolar, via disciplinas e projetos (ocorreram nas dez escolas e foram realizadas como ações de 

uso das tecnologias na sala de aula, visando integrá-las as práticas pedagógicas); b) produções 

com foco na tecnologia em si mesma, abordando a mobilidade, apropriação, a formação dos 

alunos monitores e a criação de ambiente virtual (essas foram ações isoladas nas escolas); c) 

produções que apresentavam o uso das tecnologias para resolver os problemas da escola (a 

exemplo do combate à evasão escolar, reforço escolar, recreio legal, processos de comunicação 

e Necessidades Educacionais Especiais, com ocorrência em algumas escolas); e d) produções 

de depuração da tecnologia no âmbito da escola que trazem indícios da autoria com a 

coordenação do UCA da Escola ao analisar e propor procedimentos de gestão da tecnologia na 

escola (produção do aluno da cartilha “Entender para Economizar” que acorreu em apenas uma 

escola). 

Para conseguir chegar às produções apresentadas no formato de pôster do “I Seminário 

Estadual Programa UCA Tocantins: práticas pedagógicas com uso do laptop educacional”, 

foram realizados o planejamento e a gestão para possibilitar a autoria dos membros da equipe 

do projeto UCA Tocantins. Esse trabalho foi efetivado pela coordenação pedagógica, em 

colaboração com os formadores, tutores e profissionais das escolas, que pode ser assim 

sintetizado:  

1. A coordenação pedagógica propôs o desafio para as escolas sistematizarem suas 

práticas e relatarem no formato de pôster (uma forma científica de comunicar os 

resultados de um projeto, prática ou uma pesquisa). A equipe aprovou a proposta de 

elaboração de pôster e a coordenação pedagógica elaborou o modelo template e as 

orientações e disponibilizou junto com o cronograma para elaboração dos pôsteres; 

2.  Os formadores, junto com os tutores e os profissionais das escolas, sistematizaram 

suas práticas no formato do template e enviaram a 1ª versão para a coordenação 

pedagógica fazer leitura, correções, sugestões e ponderações que devolveu o 

material para os formadores, tutores e profissionais da escola após as correções;  

3. Os formadores e a equipe da escola fizeram a leitura, complementavam as 

informações conforme orientações e devolveram à coordenação pedagógica;  
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4. A coordenação pedagógica fez as recomendações finais e devolveu à equipe, num 

processo contínuo de ir e vir para aprimorar a sistematização dos relatos no formato 

de produção científica; 

5. Os formadores e suas equipes fizeram a sistematização final (dentro dos padrões 

aprovados e seguindo as normas da ABNT) e disponibilizaram o material final em 

PDF à coordenação pedagógica, que fez a leitura e encaminhou para confecção dos 

pôsteres. 

O anexo L destaca um pôster, entre os 54 encaminhados para o “I SEMINÁRIO 

ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS: práticas pedagógicas com uso do laptop 

educacional”, produzido conforme ações descritas acima, que relata a criação dos Ambientes 

Virtuais UCA-AVUCA, da Escola Estadual Presidente Costa e Silva de Gurupi. Tal produção 

evidencia como a equipe escolar ressignificou a tecnologia presente na escola ao construir 

AVUCA para articular o uso da tecnologia no contexto da escola. 

O período de 2011 considera-se como momento de organização da equipe de 

formação. As produções ocorridas resultaram do trabalho em equipe, que geraram produções 

explicitadas nos dados do eixo 3 (registro dos formadores no processo de formação e na sua 

atuação na escola), sendo elas relatórios das pesquisas financiadas, artigos produzidos, relatos 

de práticas/pôster, comunicação oral em encontros, oficinas, mesa redonda ou painel e 

teorizações ocorridas nos encontros. Tais dados podem apresentar elementos que apontam para 

as mudanças realizadas no planejamento e na gestão da formação, pois em cada período de 

desenvolvimento do projeto houve uma variação no tipo de produções, como também dos 

autores, conforme ilustrado no gráfico 3. 
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Gráfico 3. Registro dos formadores no processo de formação e na sua atuação na 

escola do Projeto UCA Tocantins em 2011 

 

Fonte: produzido pela pesquisadora. 

 

Ao analisar o gráfico 3, em relação aos artigos produzidos em 2011, foram 6, esses 

elaborados pelos pesquisadores;  os relatos de prática no formato de pôster foram 54, 

apresentados em seminário regional, com destaque para as práticas de uso da tecnologia no 

contexto das escolas, elaborados por formadores, tutores, coordenadores do UCA da Escola e 

professores; foram apresentadas 4 comunicações orais pelos pesquisadores; 1 oficina, no 

seminários regional, sem contar as oficinas realizadas pelos formadores junto as escolas e por 

fim, foram 6 teorizações ocorridas nos encontros, realizadas pelos pesquisadores e/ou 

coordenadores da PUC-SP e do GTUCA, que ao participarem dos encontros regionais, 

apresentavam aprofundamento teóricos, sobre temáticas de interesse da formação em curso, 

como podemos observar nos extratos retirados dos encontros presenciais, que evidenciam os 

momentos de teorizações realizados pelos pesquisadores: 

1. Fevereiro de 2011 – Contextualização do projeto no âmbito da IES Global – 

Coordenação da IES Global PUC-SP, tendo como referência as apresentações dos 

relatos pela equipe de tutores e formadores das dez escolas do Projeto UCA Tocantins; 

2. Junho de 2011 – Mesa redonda 1: Formação de professores para uso do laptop; 

Mesa Redonda 2: Tecnologia integrada ao currículo: mobilidade e Projeto UCA – 

Coordenadora da IES Global PUC-SP e representante do GTUCA; 

3. Dezembro de 2011 – Mesa redonda: A educação com uso das tecnologias 

educacionais1: Coordenadora da IES Global PUC-SP – O computador portátil na 

escola: avanços, dificuldades, novas e velhas questões; Pesquisador GTUCA - 

Aprendizagem e mobilidade: possibilidades e desafios do m-learning; Formadora da 

IES Global - Balanço das práticas pedagógicas com uso do laptop educacional: 

reflexões sobre “ver” diferenciado, potencialidades e fragilidades, fomentar e superar, 
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estratégias e demandas. (Sistematizado pela pesquisadora a partir das pautas dos 

encontros do Projeto UCA Tocantins, ocorridos em 2011). 

Em 2011 foram realizados três encontros do Projeto e isso dimensiona o percurso das 

contribuições teóricas realizadas pelos pesquisadores da PUC-SP e do GTUCA nos encontros 

presenciais do Projeto UCA Tocantins. O primeiro encontro ocorrido em fevereiro foi marcado 

como momento de contextualização do projeto, considerando para isso o contexto das escolas 

participantes. Em junho as reflexões tiveram como foco a formação de professores para uso das 

tecnologias e a mobilidade dos laptops. Já no encontro final, denominado de “I Seminário 

Estadual Programa UCA Tocantins: práticas pedagógicas com uso do laptop educacional” 

objetivou-se olhar “[...] o computador portátil na escola: avanços, dificuldades, novas e velhas 

questões”, aprofundar a análise sobre a “[...] aprendizagem e mobilidade: possibilidades e 

desafios do m-learning” bem como, realizar um “[...] balanço das práticas pedagógicas com uso 

do laptop educacional” realizando reflexões sobre “potencialidades e fragilidades, 

fomenta[ndo] e supera[ndo], estratégias e demandas”. (Sistematizado pela pesquisadora a partir 

das pautas dos encontros do Projeto UCA Tocantins, ocorridos em 2011). 

No final de 2011, foi produzido um relatório, sistematizado em colunas com destaque 

para os avanços observados, as dificuldades e as estratégias adotadas para superar as 

dificuldades. O relatório foi produzido pela IES Local UFT em 1º. de dezembro de 2011, 

sintetizando as ações de formação do Projeto UCA Tocantins, conforme quadro 27. 

 

Quadro 27. Síntese dos avanços e dificuldades do processo de formação do Projeto 

UCA Tocantins evidenciados durante o ano de 2011 

 

 Síntese dos avanços e dificuldades do Projeto UCA Tocantins em 2011 

 

 

 

Avanços 

observados 

Aproximação da IES local com os educadores do SEDUC; Maior envolvimento dos 

Coordenadores UCA nas discussões desencadeadas pela IES local; Momentos para reflexão 

sobre a teoria e a prática; Criação da comunidade virtual no espaço e-Proinfo; Diálogo 

permanente entre todos os formadores envolvidos; Amadurecimento da equipe de formação 

local e global em relação aos objetivos e possibilidades do projeto; Videoconferência entre 

TO e SP; Leitura dos PPP das escolas e discussão entre os formadores e os profissionais do 

SEDUC; Formação desenhada de maneira a propiciar o ingresso de novos professores e a 

continuidade dos outros, concomitantemente; percepção do valor do trabalho executado 

pelos próprios professores que não valorizavam as suas práticas como diferenciadas e 

inovadoras; participação dos cursistas no ambiente e-Proinfo com mais motivação e o 

interesse dos tutores em sanar, de imediato, as dificuldades apresentadas pelos professores; 

estudos sobre o conceito de mobilidade pela equipe de formação e discussões sobre o uso 

pedagógico das ferramentas foram intensificadas. 

 

 

 

Dificuldades 

Início da formação: alteração das equipes de formação e das equipes gestoras das unidades 

escolares; evasão, rotatividade e pouca motivação dos professores, dificultando a retomada 

da formação em algumas escolas; limitações tecnológicas – a conexão e a velocidade de 

acesso à Internet; dificuldade para cumprimento do cronograma; ausência de verba para 

deslocamento das equipes; o currículo prescrito que de uma forma não desejável e 
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inesperada, impede algumas inovações; falta da participação dos educadores na elaboração 

dos PPP; dificuldade dos professores para valorizarem as suas próprias práticas, como 

efetivamente significativas e criativas; Alguns professores apresentaram dificuldades para a 

realização de atividades no ambiente e-Proinfo; ausência de suporte técnico em algumas 

escolas para realização das atividades; reforma no Colégio Dom Alano e definição e uma 

ferramenta adequada para a realização de webconferência. 

 

 

 

 

Estratégias 

adotadas para 

superar as 

dificuldades 

Reuniões presenciais nas escolas para sensibilização e retomada do projeto; maior 

intervenção do tutor no ambiente e-Proinfo; fomentar da utilização do espaço no ambiente 

E-Proinfo; definição de uma equipe específica para planificar os módulos antes dos 

encontros presenciais. Esta planificação possibilita um estudo mais aprofundado do módulo 

e a identificação de estratégias que facilitam o alcance dos objetivos durante a formação; 

manutenção do diálogo intenso e harmonioso entre todos os envolvidos no processo; criação 

da comunidade para reflexões teóricas sobre o desenvolvimento de projetos e outras ações 

relacionadas ao Projeto UCA; formação continuada; ações que aumentam a autoestima dos 

professores e a motivação, por meio de divulgação dos trabalhos elaborados; Seminários 

regionais e a preparação para o Seminário Estadual têm provocado grande movimentação 

nas escolas, intensificando não só o aprendizado com o uso de tecnologias, mas, sobretudo, 

provocando momentos de reflexão sobre os projetos em desenvolvimento; uso de 

audioconferências para potencializar a comunicação com as escolas mais distantes; 

Reuniões presenciais e a distância com as equipes das IES locais, representantes das 

Secretarias de Estado e equipe de formação da PUC-SP para sanar as dificuldades 

apresentadas pelos cursistas. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir dados do F08 - Formulário síntese dos avanços e dificuldades 

do processo de formação do Projeto UCA Tocantins evidenciados durante o ano de 2011, produzido em 04 de 

dezembro de 2011, pela equipe de Projeto UCA Tocantins UFT. 

 

A análise dos documentos da formação (apresentados no gráfico 3 e nos formulários 

sintetizados no quadro 27) demonstra o caráter de formação na ação, conforme proposto por 

Imbernón (2010), Nóvoa (2011), Pimenta (2005) e Almeida (2014), caracterizada como 

momento das reflexões críticas, socialização dos processos de formação de professores 

ocorridos no contexto da escola, retratam suas vivências e o fazer pedagógico da sala de aula, 

descrevem o processo de formação por que passou a equipe, gerou “[...] diálogo permanente 

entre todos os formadores envolvidos; Amadurecimento da equipe de formação local e global 

em relação aos objetivos e possibilidades do projeto [...]” (F08 - Formulário síntese dos avanços 

e dificuldades do processo de formação do Projeto UCA Tocantins evidenciados durante o ano 

de 2011, produzido em 04 de dezembro de 2011).  

O diálogo “permanente entre todos os formadores envolvidos” – destacado como 

avanço no relatório de 04 de dezembro de 2011 – corrobora com a ideia de que a formação na 

ação e contextualizada, defendida pelos estudiosos da formação continuada como Imbernón, 

Nóvoa, Pimenta, Almeida, entre outros, e gerou movimentos de reflexões teóricas e práticas 

sobre o uso do laptop educacional e sobre a formação em curso. Tudo isso ocorreu vinculado 

ao contexto da escola, o que possibilitou amadurecimento da equipe, tanto da IES local UFT, 

quanto da IES Global PUC-SP, em relação aos objetivos e as possibilidades do Projeto UCA 

Tocantins. Permitiu também a reorganização no processo de planejamento e da gestão 



 

 

 

207 
 

desenvolvido na formação, com a realização de encontros que tinham o caráter de socializar 

resultados da imersão do laptop na prática pedagógica e ao mesmo tempo, possibilitar reflexões 

teóricas a partir das práticas socializadas, provocando a elaboração de um novo planejamento e 

encaminhamento com novas demandas que emergiam enquanto desafios durante a realização 

dos encontros das equipes formadora, da IES Local e IES Global. 

As dificuldades enfrentadas em 2011 impactaram no desenvolvimento do processo de 

formação do Projeto UCA Tocantins, e dentre elas, destacam-se a alteração da equipe de 

formação, de gestores das unidades escolares e a evasão (gerada principalmente pela 

rotatividade dos professores e as limitações de conexão que provocava um desanimo nos 

professores em formação). Entretanto, foram criadas várias estratégias para superar as 

dificuldades, mobilizando os membros da equipe do Projeto UCA Tocantins a buscarem 

alternativas aos problemas vivenciados. Isso possibilitou a construção de alternativas de 

planejamento e gestão da formação pela equipe, permitindo o caminhar da formação e a 

utilização das tecnologias nas atividades curriculares da escola. 

 

5.4 Projeto UCA: contextualização no Tocantins em 2012-2013 

 

Para realização da formação em 2012, foi aprovado um novo PTA intitulado 

“Implantação e desenvolvimento dos projetos-piloto em escolas públicas para o uso pedagógico 

do laptop educacional conectado – fase 2” – Projeto UCA Tocantins 2012, mantendo os 

objetivos gerais e específicos do projeto desenvolvido em 2010 e 2011. Tendo em vista o 

aprimoramento do processo de formação, estabeleceu-se como “produtos” esperados ao final 

do projeto:  

1. A formação de 290 professores em dez escolas; A formação de 12 membros da 

equipe de formação, sendo eles, 4 coordenadores, 3 formadores, 5 tutores, além dos 

10 coordenadores do UCA das escolas, 10 gestores, num total de 32 membros da 

equipe da IES Local UFT;  

2. Indicadores de práticas pedagógicas inovadoras com o laptop educacional: uso 

laptop no desenvolvimento do currículo; integração das tecnologias no currículo 

escolar via restruturação dos Projetos Político Pedagógicos das escolas; uso dos blogs 

nas práticas pedagógicas das escolas; fomento a produção científica dos profissionais 

envolvidos no projeto, a partir dos registros das práticas pedagógicas desenvolvidas 

na escola; 

3. Indicadores de processos de inclusão digital nas comunidades atendidas pelas 

escolas envolvidas no Projeto; oferta de oficinas pelas escolas para apresentação e 

manuseio dos laptops; Promoção da inclusão digital dos familiares por meio da 

mobilidade dos laptops. (TOCANTINS, 2012) 
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Observa-se que o projeto previa potencializar a “produção científica dos profissionais 

envolvidos na formação” e a “inclusão dos familiares por meio de oficinas e a mobilidade dos 

laptops” e tais desafios deveriam ser articulados para dar condições da implantação do projeto.  

No desenrolar de suas ações de formação, o Projeto UCA Tocantins 2012-2013, 

produziu dados e entre eles, merecem destaque os documentos gerados no eixo 2, conforme 

ilustrado no gráfico 4. 

 

Gráfico 4. Documentos gerados no processo de formação do Projeto UCA Tocantins 

em 2012-2013 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora. 

 

No período de 2012-2013, os registros evidenciam que todas as onze atas foram 

resultantes de reuniões à distância, utilizando-se do Skype. Entretanto, é importante destacar, 

que elas não representaram o total de reuniões ocorridas entre os membros da equipe, pois as 

reuniões para atendimento individualizado não geraram atas. Com as alterações nas dinâmicas 

das reuniões, o registro em formato de ata foi sendo superado, ficando apenas registros 

automáticos no formato de gravação, realizados pelo aplicativo Call Graph Toolbar48.  

O processo de formação do Projeto UCA Tocantins em 2012-2013 apresentou 

mudanças significativas na ressignificação do currículo, na formação e no planejamento e 

                                                           
48 O Call Graph Toolbar – aplicativo que grava automaticamente todas as suas ligações do Skype sem nenhuma 

intervenção. A gravação pode ser interrompida a qualquer momento. Os arquivos são salvos com informações do 

contato que podem ser editadas. Para maiores informações, acessar: <http://www.baixaki.com.br/download/call-

graph.htm#ixzz3cJL8GWOa>. 
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gestão que podem ser atribuídas ao aprimoramento teórico, prático, metodológico e ao 

conhecimento do contexto das escolas por parte das equipes de formação da IES Local UFT e 

da IES Global PUC-SP no decorrer do projeto.  

As intervenções realizadas no currículo da formação, com adequação dos conteúdos 

propostos e discutidos pelas equipes, geraram mudanças na planificação dos módulos, 

demandadas nas avaliações realizadas no encontro de finalização do Projeto UCA 2010-2011, 

como se pode observar no extrato de ata do Projeto UCA Tocantins 2012-2013: 

Sobre a redefinição dos módulos para continuidade da formação em 2012, foram 

apresentadas as seguintes situações: as demandas apresentadas no seminário precisam 

ser consideradas para reorganização dos módulos; a última replanificação não deu 

conta de trabalhar a apropriação dos cursistas em relação ao uso das ferramentas do 

laptop; precisamos fechar a avaliação da formação em curso para elaborarmos uma 

proposta de execução dos módulos para 2012; qual será o foco da formação para 2012 

e com base nisso definir junto com a equipe quais, e como serão desenvolvidos os 

módulos. 

Sobre as replanificações: repassar as últimas replanificações e considerando o foco 

da formação, que será pontuada pela coordenação pedagógica a partir dos pontos 

levantados no fechamento das falas dos (Pesquisadores Do GTUCA e da PUC-SP), 

no seminário estadual. Repassar a equipe de formação para estudo, considerando as 

demandas apresentadas acima. Será fechada uma proposta de formação inicial a ser 

apresentada a equipe nos dias 30 e 31 de janeiro. Iremos entrar em contato com a 

(Coordenação da IES Global PUC-SP) para ver a proposta de sustentação49 em 

desenvolvimento em São Paulo e propor uma ação considerando todo processo de 

avaliação em curso. (Ata reunião por Skype da Equipe da UFT do Projeto UCA 

Tocantins, de 09 de janeiro de 2012). 

A Ata de 9 de janeiro de 2012 destaca aspectos significativos em relação ao contorno 

da formação ocorrida no ano. Na avaliação realizada no seminário de finalização do Projeto 

UCA Tocantins 2010-2011, foi apontada a necessidade de repensar as planificações dos 

módulos, considerando que, apesar das várias replanificações realizadas em 2011, ainda 

apresentaram lacunas em relação à formação dos profissionais que entravam constantemente 

nas escolas, devido aos problemas com a rotatividade dos professores. 

A rotatividade dos profissionais nas escolas (assim como nos anos anteriores) 

prejudicou o desenvolvimento da formação e dificultou a oferta de condições adequadas para 

que os professores recém-chegados à escola se apropriassem do laptop nas práticas 

pedagógicas. Apesar avanços mencionados no quadro 27 as lacunas assinalam para a 

                                                           
49 Plano de sustentação – elaborado pela PUC-SP, para as escolas participantes do Projeto UCA de São Paulo, que 

tinha a PUC-SP como IES Local, a fim de dar continuidade ao projeto de tecnologias iniciado durante a formação, 

de maneira a fortalecer o Projeto UCA na escola, com possibilidade de continuidade e expansão na rede de ensino. 

O plano continha atividades para 2011, com previsão de ações para 2012, por meio de um módulo com 40h, 

envolvendo professores e gestores que já haviam concluído o curso e também aos professores novos. Entre as 

ações havia oficinas práticas de uso do laptop na sala de aula, conforme solicitação dos professores. (PIORINO, 

2012, p. 113).   
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necessidade de repensar o foco da formação e o designer para o Projeto UCA Tocantins 2012-

2013. 

Diante das demandas apresentadas, coube a coordenação pedagógica o papel de 

sistematizar as avaliações e reflexões realizadas no seminário final em 2011, com as 

contribuições dos pesquisadores, assim como reorganizar as replanificações e repassar todo 

material para membros da equipe. Ficou evidente para a equipe do Projeto UCA Tocantins, a 

necessidade de organização de duas formações distintas, para formação inicial e analisar a 

proposta de continuidade realizada pela PUC-SP junto às escolas de São Paulo.  

O gráfico 4 mostra que durante o período de 2012-2013 foram realizadas 8 

planificações, sendo 4 (quatro) da formação inicial e 4 (quatro) da formação continuada, o que 

evidencia o movimento contínuo do processo de planejamento da formação, perfazendo uma 

média 4, o que sugere o contínuo aprimoramento do planejamento da formação. 

Foram realizados 3 encontros no período 2012-2013. O primeiro ocorreu nos dias 10 

e 11 de maio, denominado de “I encontro presencial da equipe de formação do Projeto UCA 

Tocantins 2012: estratégias de formação”, e ocorreu em Palmas, com a presença da equipe de 

formação da IES Local UFT. O segundo em 24 de agosto, intitulado de “II encontro presencial 

da equipe de formação do Projeto UCA Tocantins 2012: acompanhamento e avaliação das 

atividades desenvolvidas”. Esse encontro também ocorreu em Palmas e teve a participação da 

pesquisadora da IES Global PUC-SP. O terceiro encontro, denominado de “I Fórum Tecnologia 

e Educação da UFT”, ocorreu nos dias 21 e 22 de março de 2013 em Palmas, com a presença 

das IES Local e Global, com a intencionalidade de promover debate, reflexões e socialização 

de experiências de uso das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) nos 

processos de ensino e de aprendizagem, tendo como foco a Integração das tecnologias ao 

currículo, bem como, a mobilidade e a portabilidade das tecnologias e do conhecimento.  

No período de 2012-2013 foram produzidos 13 (treze) relatórios das escolas que 

continham informações gerais sobre o processo de formação ocorrido nesse período. Apesar de 

ser utilizado o modelo de relatório elaborado em 2012, observa-se que ele não apresenta a 

riqueza de informações esperada, e 4 (quatro) escolas não apresentaram seus relatórios. Com a 

ampliação das ações e a dificuldade do ambiente de receber os relatórios, as equipes se 

desinteressaram da sistematização dos registros das formações ocorridas nas escolas, 

considerando o volume de atividades e de dados para sistematizar, o que representou um 

retrocesso. 
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Dentre os relatórios elaborados pelas escolas, destaca-se o “Relatório sintético de 

avaliação do novo sistema operacional do Projeto UCA”, que trata da proposta de substituição 

do sistema operacional Metasys pelo Unbutu. É necessário ressaltar que diante da avaliação do 

trabalho realizado e frente aos limites de operacionalização apresentados durante o processo de 

formação pelo sistema operacional Metasys presente nos laptops educacionais, a IES Local 

UFT e IES Global PUC-SP buscaram outro sistema operacional que apresentasse melhor 

desempenho para atender as demandas do curso.  

A alternativa encontrada foi o sistema operacional Unbutu, produzido pelo Laboratório 

de Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais (LabTIME50), da Universidade Federal de 

Goiás (UFG).  No encontro realizado em 10 e 11 de maio foi realizada uma oficina para a equipe 

do Projeto UCA sobre o sistema operacional Unbutu e com encaminhamento do encontro foi 

criado um “[...] grupo de estudo do sistema operacional em cada escola até o dia 25 de maio de 

2012, esse grupo de estudo conheceu o sistema, levantou as potencialidades das ferramentas e 

identificou as prioridades de oficinas para operacionalizar a formação inicial e continuada” e 

aprovou a substituição do sistema. (Registro do I encontro presencial da equipe de formação do 

Projeto UCA Tocantins 2012: estratégias de formação, ocorrido nos dias 10 e 11 de maio de 

2012). 

Em 2012-2013 foram produzidos 18 relatórios UFT/PUC-SP/MEC, sendo que 7 (sete) 

eram sobre o III Web Currículo, ocorrido em 2012 na PUC-SP, 11 (onze) tratavam de relatórios 

parciais das atividades realizadas junto as escolas, sobre a substituição do sistema operacional, 

de prestação de contas junto ao MEC e o relatório final do Projeto UCA Tocantins. 

Além dos desafios mencionados, a equipe de formação do Projeto UCA Tocantins, (no 

processo de avaliação realizada no encontro de finalização do Projeto UCA Tocantins 2010-

2011) apontou como desafio a proposição de propostas distintas de formação, para atender dois 

grupos presentes nas escolas: Grupo 1 – formado por cursistas iniciantes que iniciaram a 

formação em 2012, sendo eles professores e gestores que assumiram suas funções junto às 

escolas que faziam parte do Projeto UCA Tocantins a partir de 2012; e Grupo 2 – composto por 

cursistas que já haviam realizado a etapa de formação em 2011, ou seja, aos professores, 

                                                           
50 O LabTIME é coordenado pelo professor Gilson Barreto, doutorando do Programa Educação: Currículo da 

PUC-SP, da turma 2011/1, responsável pela criação do sistema operacional Unbutu para laptop educacional e 

socializou nas atividades da disciplina Currículo e Tecnologia o sistema operacional. Foi solicitado ao colega de 

doutorado o intercâmbio do formador da equipe de formação do Projeto UCA Tocantins para conhecer o 

laboratório e o sistema operacional. Essa visita aconteceu março de 2012 e o coordenador do laboratório autorizou 

o teste e caso se obtivesse avaliação positiva o sistema Metasys seria substituído pelo Unbutu. 
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gestores que atuavam nas escolas que faziam parte do Projeto UCA Tocantins em período 

anterior a 2012. 

É importante destacar que as formações iniciais e continuadas aconteceram 

concomitante nas escolas. Em relação ao ambiente do curso, o e-Proinfo, segundo dados do 

PTA (2012a, p. 4) sua customização “[...] foi proposta para atender as especificidades das 

escolas do Projeto UCA Tocantins e o acesso aos módulos se dá via link nos fóruns”. Tal ação 

contribuiu para melhorar a interação dos cursistas e priorizar o desenvolvimento de atividades 

no formato de oficinas, pois potencializa a apropriação pelos cursistas e ajudava na socialização 

das práticas de uso do laptop na escola.  No PTA de 2012 foi aprovado uma complementação 

orçamentária no valor de R$ 27.584,00 e autorizada em meados de 2012, pelo MEC para a IES 

Local UFT, garantir as ações de formação prevista no PTA.  

Objetivando implementar a formação do Projeto UCA Tocantins 2012-2013, foram 

realizadas diversas ações que estão sistematizadas no quadro 28, a partir dos registros das atas, 

reuniões de trabalho e pauta de encontro.  

 

Quadro 28. Ações de formação do Projeto UCA Tocantins – 2012-2013 

DATA Ações de formação do Projeto UCA Tocantins – 2012-2013 

09/01/2012 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. O Programa junto ao MEC (coordenador 

pontua a situação do que foi dito em relação a possibilidade de continuidade, entretanto, 

não foi apresentada a data de envio do PTA); 3. Modelo de elaboração do PTA; 4.  

Situação das bolsas. 

27/01/2012 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Apresentação do roteiro da formação nos dias 

30 e 31; 3. Roteiro do relatório do encontro presencial. 

10/02/2012 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Encontro de formação; 3. Pauta para os 

encontros presenciais 30 e 31 de janeiro; 4. Oficinas para formação – história em 

quadrinhos. 

27/02/2012 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Relatório do projeto UCA 2010-2011; 3. 

Certificação.  

02/03/2012 Reunião com coordenadora pedagógica UFT, formadores e Coordenadora da Equipe de 

Formação junto a IES Local UFT/PUC-SP – Pauta: 1. Informes; 2. Apresentação da 

proposta de formação para 2012; 3. Definição de estratégias para formação em 2012. 

09/03/2012 Reunião presencial – Casa da Bertira/PUC-SP – Pauta: Informes; 2. Socialização das 

informações sobre o projeto para 2012 (Coordenadora da IES Global); 3. Elaboração a 

agenda de formação para 2012. 

12/03/212 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informes; 2. Planificação da formação inicial; estratégia 

para formação de sustentação; 3. Ambiente e-Proinfo; 4. Demandas do projeto. 

23/03/2012 Reunião via Skype – Pauta: Pauta: 1. Informes; 2. Estudo da proposta da planificação 

inicial e continuada. 

25/04/2012 Reunião via Skype – Pauta: 1. Ambiente e-Proinfo; 2. As formações junto às escolas; 3. 

Aperfeiçoamento do Weslley em relação ao ambiente; 4. A substituição da formadora 

Crispim; 5.  PTA; 6. CNPq - repasse de informação; 7. Encontro presencial. 
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29/05/2012 Reunião via Skype – Pauta: 1. Informe; 2. Socialização do teste com o novo sistema 

operacional do laptop Unbutu; 3. Encaminhamentos sobre a substituição do sistema. 

10 e 11/05/2012 I ENCONTRO PRESENCIAL DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UCA-

TOCANTINS – 2012 – Pauta: 1. Histórico do projeto; 2. Socialização: Proposta de 

formação inicial para 2012; 3. Proposta de formação continuada para 2012; 4. 

Socialização da formação nas 10 escolas; 5. Apresentação do sistema operacional para o 

Laptop educacional – 2012; 6. Socialização sobre a formação no LabTIME ; 7. Oficina 

do sistema operacional Unbutu para equipe; 8. Formação para o uso do Ambiente virtual 

de apresentação e-Proinfo. 

24/08/2012 II ENCONTRO PRESENCIAL DA EQUIPE DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA UCA-

TOCANTINS – 2012 

21 e 22/03/2013 FÓRUM TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E MOBILIDADE DA UFT – UCA – UM 

COMPUTADOR POR ALUNO - Intencionalidade do evento: Promover debates, 

reflexões e socialização de experiências de uso das tecnologias digitais de informação e 

comunicação – TDIC, nos processos de ensino e de aprendizagem, tendo como foco: a 

Integração das tecnologias ao currículo; a mobilidade e a portabilidade das tecnologias e 

do conhecimento. Pauta: Conferência 01: Educação e tecnologia desafios para o século 

XXI; Oficinas: 01: Possibilidades de uso do laptop nas linguagens e na arte; 02: 

Possibilidades de uso do laptop nas ciências exatas e da terra; 03: Possibilidades de uso 

do laptop nas ciências humanas; 04. Possibilidades de uso do laptop nas ciências 

biológicas; 05. Planejamento: registro, gestão e socialização do conhecimento com uso de 

tecnologia. Aprofundamento de estudo I: Mobilidade e portabilidade do laptop 

educacional no contexto da escola; Aprofundamento de estudo II: Influência do 

planejamento e da gestão da formação nas práticas pedagógicas Mesa de encerramento - 

Demandas do PROUCA/UFT: perspectivas do uso da TDIC na educação do Tocantins. 

Fonte: Elaborada pela pesquisadora a partir dos registros de atas, pauta de reuniões e pautas de encontros 

do processo de formação do Projeto UCA Tocantins 2012-2013. 

 

Ao analisar o quadro 28, observa-se a diminuição dos registros de reuniões de 

planejamento (tanto via Skype como presenciais), comparado aos anos de 2010 e 2011. Como 

já mencionado, as reuniões de acompanhamento individualizado não geraram atas e em 2012 

se constituiu como algo recorrente. Outro fator que reforçou essa redução foi a demora para a 

aprovação do PTA, atrasando o primeiro encontro da IES Local e IES Global que só ocorreu 

em maio de 2012. O atraso também aconteceu com a liberação das bolsas do FNDE que só 

foram autorizadas a partir de março de 2012, entretanto, a equipe de formação do Projeto UCA 

Tocantins assumiu a realização das ações prevista no planejamento, mesmo sem o recebimento 

das bolsas.  

 

5.4.1 Currículo da formação continua de professores do Projeto UCA Tocantins em 2012-

2013 

 

No intuito de aprimorar o currículo da formação, a IES Local UFT em parceria com a 

IES Global PUC-SP estudaram as várias planificações e as demandas apresentadas no seminário 

e propuseram uma formação que atendesse às especificidades dos cursistas pertencentes ao 
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Grupo 1, denominada de formação inicial (para os iniciantes), e para os cursistas pertencentes 

ao Grupo 2, denominada de continuada (para os cursistas antigos). A propostas de curso para o 

Grupo 1 foi pensada para ser desenvolvida em três etapas assim denominadas:  

FORMAÇÃO INICIAL 2012-2013: 

Etapa I - Desnudando o mundo digital: apropriação tecnológica e Web 2.0 – MO 

1 e MO 2 – foco desenvolver as habilidades básicas para o manuseio das ferramentas 

do laptop, da web, focando o uso pedagógico, por meio da revisita ao plano 

pedagógico das escolas envolvidas, possibilitando a integração entre as diversas 

mídias;  

Etapa II - Desvelando o currículo – elaboração de projetos – MO 3 e MO 4 – foco 

desenvolver os conceitos básicos de currículo e projeto, articulando com o uso 

integrado das TIC e, ainda, elaborar um projeto que faça o uso integrado da tecnologia 

na rotina escolar; 

 Etapa III – Depurando o projeto – discutindo MO 4 e MO 5 – foco refletir e 

acompanhar a implementação do projeto e depurar a ação: reflexão – ação – reflexão. 

Produzir um artigo científico/elaborar o pôster sobre os resultados atingidos ou as 

fragilidades do projeto e apresentar os relatos de experiências em eventos científicos. 

Sistematizar o PPP da escola, integrando as TDIC e organizar o material para o 

seminário local e estadual.  

A proposta de unificar os módulos ganhou sentido, naquele momento, pois cada escola 

já havia trilhado 18 meses de experiência de formação no Projeto UCA Tocantins, possuía 

registros, dados, práticas de uso do laptop, que possibilitavam compreender as ferramentas do 

laptop, da web e ao mesmo tempo mergulhar no PPP da escola para conhecer como a escola 

realizava a integração das tecnologias no currículo.  

Essa primeira etapa foi denominada “Desnudando o mundo digital”, momento dos 

profissionais da escola se despirem dos conceitos, dos pré-conceitos, do medo e desnudar o 

mundo digital a partir da apropriação dos aplicativos do laptop, da web e da proposta 

pedagógica da escola.  

Na segunda etapa, denominada de “Desvelando o currículo”, o profissional da escola 

precisava se apropriar dos conceitos de currículo, projeto e tecnologia, na perspectiva de 

articular as TDIC às práticas pedagógicas cotidianas da escola, trazendo contribuições ao seu 

fazer pedagógico. Precisava desvelar os conceitos e a partir daí elaborar sua prática/projeto de 

uso das tecnologias com as tecnologias disponíveis na escola.  

A terceira etapa foi denominada de “Depurando o projeto”. Nela, o profissional da 

escola ao colocar seu projeto em ação, precisava analisar a ação, utilizando-se dos óculos da 

teoria num processo de reflexão-ação-reflexão. Tal processo ajudaria a compreender os limites, 

as lacunas e buscar soluções, num processo contínuo de aprimoramento e de refinamento das 

ações previstas. Esse processo instigava o profissional em formação a socializar seus resultados, 
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sistematizar em artigos, pôsteres, relatos de práticas e ao mesmo tempo, buscar inserir os 

projetos no PPP da escola.  

A formação continuada também foi sistematizada em três etapas assim sintetizadas: 

FORMAÇÃO CONTINUADA 2012-2013: 

Etapa I – Girando a espiral: apropriação pedagógica das tecnologias – Foco: 

compreender como se dá o processo de Apropriação pedagógica das Tecnologias 

Digitais da Informação e Comunicação - TDIC pelo sujeito; Desenvolver habilidades 

para o uso pedagógico das ferramentas do laptop; Desenvolver as habilidades dos 

cursistas para uso pedagógico das ferramentas da WEB. 2:0.  

Etapa II – Gestando o planejando em rede: formação, escola e sala de aula – 

Foco: desenvolver ações que visem aperfeiçoar as formas de planejamento em rede 

no processo de formação, no uso das tecnologias nas escolas e na sistematização da 

organização didático pedagógico; Desenvolver habilidades dos cursistas para 

utilização do planejamento pedagógico das aulas, focando na mudança de paradigma 

da Organização do Trabalho Pedagógico, a partir do uso das tecnologias móveis.  

Etapa III – Integrando a tecnologia ao currículo: a prática pedagógica no 

contexto das escolas – Foco: Desenvolver os conceitos básicos de currículo; 

promover a integração das tecnologias ao currículo e possibilitar a construção de 

práticas pedagógicas que integre as TDIC no contexto da sala de aula, nos processos 

de gestão da escola, da sala e na produção de conhecimento dos professores, gestores 

e alunos, consolidadas no PPP da escola; Apresentar os resultados dos projetos de por 

meio da produção de artigos científicos/pôster sobre os resultados atingidos ou as 

fragilidades do projeto e apresentar os relatos de experiências em eventos científicos; 

Sistematizar o PPP da escola, integrando as TDIC e Organizar o material para o 

seminário local e estadual. 

Os profissionais participantes da formação continuada já haviam realizado a formação 

para uso das tecnologias no período de 2010-2011. Em virtude disso, essa formação elaborada 

pela equipe tinha o compromisso de possibilitar um aprofundamento teórico, prático e 

metodológico do uso das tecnologias no contexto da escola. A primeira etapa foi denominada 

de “Girando a espiral” e a escolha desse nome se deu pelo fato da equipe de formação, tanto da 

IES Local, como da Global (que contribuiu com a elaboração da proposta), terem ciência do 

movimento espiralado que vinha acontecendo no processo de formação do Projeto UCA 

Tocantins. Sendo assim, essa etapa se configurava como o momento de potencializar novos 

movimentos, para isso tinha como foco compreender a apropriação pelo sujeito, potencializar 

as habilidades para uso pedagógico das ferramentas do laptop e da web, tanto pelo professor, 

quanto pelos alunos. 

A segunda etapa, denominada de “Gestando o planejamento em rede”, propunha a 

sistematização do planejamento de forma a possibilitar a fluidez de informação, do 

conhecimento e da apropriação das tecnologias para os diversos sujeitos da instituição escolar. 

Para isso era necessário aperfeiçoar as formas de planejamento das tecnologias para uso 

didático pedagógico, não apenas dos professores, mas que pudessem potencializar a produção 

de conhecimento pelos alunos e, para isso, propunha a mudança na Organização do Trabalho 
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Pedagógico com uso das tecnologias.  Essa etapa lançou o desafio para o processo de formação 

contínua que tivesse como princípio o planejamento em rede, voltado para interação dos alunos, 

professores e comunidade escolar, possibilitando ações de cooperação, colaboração, 

compartilhamento e autoria.  

A terceira etapa, “Integrando a tecnologia ao currículo”, visava aprofundar os 

conceitos de currículo, projeto e tecnologia, e, ao mesmo tempo, promover a integração das 

tecnologias às práticas de professores, gestores e alunos. A partir das produções que estes já 

vinham realizando, eram convidados a problematizar, depurar seus projetos e aprofundar os 

conhecimentos na perspectiva de criar um ambiente favorável a construção de novos 

conhecimentos, que pudessem ser socializados via relatos de práticas, pôsteres ou artigos, tanto 

no âmbito da escola, como em eventos regionais e nacionais. Tais ações deveriam fazer parte 

do PPP das escolas.  

Com a reorganização da proposta de formação contínua do Projeto UCA Tocantins de 

2012, as planificações do currículo aconteceram em duas vertentes (da formação inicial – anexo 

M e continuada – anexo N) e foram produzidas em conjunto entre a equipe de Formação da IES 

Local UFT e da IES Global PUC-SP. Tais ações foram possíveis considerando o clima de 

colaboração, cooperação e ao processo de avaliação contínua das ações desenvolvidas de 2010 

a 2011. Considera-se que a planificação é resultado de um processo de depuração do Projeto 

UCA Tocantins como propõe Almeida e Valente (2011), conforme se pode observar na figura 

19. 
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Figura 19. Planificação da formação inicial – etapa I “Desnudando o mundo digital” 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2012. 

Sistematizada pela pesquisadora 

 

O currículo da formação inicial “Desnudando o mundo digital”, ilustrado na figura 19, 

apresenta de forma ressignificada o conteúdo da Proposta de Formação Brasil. São inseridos 

mais dois itens à tabela, para que (que destaca a intencionalidade da atividade) e a avaliação 

(que pontua a forma de avaliação do cursista). Com a substituição do sistema operacional de 

Metasys para Unnbutu, este possuía um banco de ferramentas educativas, que possibilitavam 

uma ampliação do uso do laptop off-line e ajudaram na interação dos alunos, sendo apropriadas 

a partir do desenvolvimento de oficinas. Observa-se que os conteúdos dos módulos são a base, 

entretanto, o foco é a articulação das ferramentas tecnológicas às práticas pedagógicas em sala 

de aula, o que denota uma apropriação da formação pela equipe e sua ressignificação para o 

contexto das escolas participantes do Projeto UCA Tocantins, conforme expresso na figura 20. 
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Figura 20. Planificação da formação inicial – etapa II “Desvelando o currículo 

elaboração de projetos” 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2012. 

Sistematizada pela pesquisadora 
 

Com o propósito de “desvelar o currículo”, o tom da planificação recai sobre a 

pesquisa como elemento forte na investigação sobre currículo, projeto e tecnologia. Foram 

inseridos artigos e livros para aprofundamento dos estudos pelos cursistas estabelecendo elo 

com o PPP da escola, utilizando-se das oficinas com estratégia de formação. As oficinas foram 

produzidas em sua maioria pela IES Global PUC-SP, a partir das demandas de formação das 

escolas que participavam do Projeto UCA e contextualizada pela IES Global PUC-SP para 

atender as necessidades de formação da IES Local UFT, que compôs o banco de oficinas para 

atender a formação inicial e continuada do Projeto UCA Tocantins.  

No intuito de potencializar o planejamento em rede, as atividades foram propostas para 

serem realizadas em grupos, o que demandou o exercício da troca de experiência, do diálogo, 

da colaboração e da cooperação entre seus membros. A utilização do portfólio e do memorial 

reflexivo aponta para uma avaliação que tem como ponto forte a reflexão por parte do cursista 

sobre seu processo de apropriação. Lembra-se aqui que o portfólio foi ressignificado da 

Formação Brasil do UCA e o memorial reflexivo foi incorporado a proposta de formação 2012, 

numa ação colaborativa entre a UFT e PUC-SP. 
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A planificação da etapa III pode ser observada na figura 21. 

Figura 21. Planificação da formação inicial – etapa III “Depurando o projeto” 

 
 

Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2012. 

Sistematizada pela pesquisadora 

 

A etapa III apresentada na figura anterior destaca a importância da reflexão e do 

acompanhamento dos projetos como elementos essenciais para o processo de depuração, que 

perpassa pela ação-reflexão-ação-reflexão. Essa crítica reflexiva aconteceu nos projetos 

pedagógicos dos professores e também no estudo coletivo sobre o PPP, na perspectiva de 

integrar os projetos dos professores e alunos ao projeto pedagógico da escola.  

A planificação das etapas da formação inicial estava articulada à realidade da escola, 

e devido a isso, configurou-se como um importante momento de conhecimento, principalmente 

em relação ao PPP da instituição, já que, a planificação previa (desde a etapa I de formação) 

atividades de estudo do PPP para identificar os projetos, as ações existentes na escola, levantar 

os programas e projetos governamentais em andamento, as tecnologias disponíveis na escola e 

os rumos que a escola pretendeu imprimir para o uso das tecnologias e sua integração ao 

currículo por meio de projetos como o Pitec das práticas pedagógicas e o ProGItec da escola.  

Essa atividade partiu da realidade configurada no PPP e buscava democratizar o acesso 

dos profissionais da escola ao projeto pedagógico, isso porque, infelizmente, na maioria das 

escolas participantes do Projeto UCA Tocantins, o documento era reservado à sala do diretor e 
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guardado na gaveta. Conforme apontam as pesquisas feitas e os relatos obtidos nos momentos 

de formação, muitos profissionais das escolas não conheciam o teor do documento, que em 

muitos casos, havia sido elaborado por uma equipe de poucos profissionais indicados para esse 

fim. Isso sugere que o PPP não tinha sentido para o coletivo da escola e se constituía como um 

documento burocrático para cumprir as exigências do sistema educacional. 

A reorganização do currículo para formação contínua foi articulada em parceria entre 

a IES Local e a IES Global, tendo como referência os pressupostos da Proposta de Formação 

Brasil, entretanto, contextualizada após o processo de depuração por que passou a equipe, 

buscando: articular as dimensões reflexivas que propõe Freire (1997) e Schön (2000); 

potencializar a construção da identidade profissional docente, como pressupõe Nóvoa (1992); 

fortalecer e valorizar os saberes da experiência como aponta Tardif (2008); e, integrar as 

tecnologias ao currículo conforme Almeida e Valente (2011).  

Até aqui foram tratados dos estudos sobre a formação inicial e a partir daqui, discutir-

se-á a formação contínua que pode ser melhor caracterizada a partir da análise da figura 22. 

  



 

 

 

221 
 

Figura 22. Planificação da formação continuada – etapa I “Girando a espiral - 

apropriação pedagógica das tecnologias” 

 

 

Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2012. 

Sistematizada pela pesquisadora 

 

A figura 22 aponta um momento relevante da reorganização do currículo da formação, 

pois as equipes de formação da IES Local e da IES Global passaram a denominar as etapas da 

formação com elementos que foram emergindo na formação do Projeto UCA Tocantins desde 

2010. “Girando a espiral”, nome dado a essa etapa, sugere que a equipe conseguiu perceber que 

estava em movimentos espiralados crescentes, e a inserção desse tópico desafiou a equipe a 

buscar se manter nesse movimento e impulsioná-lo. Ao analisar a figura 22 observa-se que, 

apesar da proposta ser de formação continuada, a etapa I traz o processo de apropriação do novo 

sistema operacional o Unbutu, que substituiu o sistema operacional Metasys dos laptops 

educacionais do Projeto UCA Tocantins. Sendo assim, foi necessário realizar oficinas de 

apropriação do laptop, articuladas aos textos que possibilitem o aprimoramento teórico e prático 

da tecnologia enquanto fenômeno que se desenvolve em espiral.  

A atividade de avaliação (descrita na figura anterior) pressupõe um “olhar para si”. 

Nela, o professor cursista pensa sobre seu desenvolvimento pessoal e profissional (auto 
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avaliação), para que ele possa perceber, a partir da fundamentação teórica de Borges (2009), o 

nível de apropriação em que se encontra. As atividades práticas das etapas foram propostas para 

serem realizadas em grupos, com foco na experimentação e socialização, realizadas via oficinas 

de apropriação das ferramentas disponíveis no laptop e da lista do banco de oficinas. Dentre 

essas oficinas destacam-se as de: HQ; Webquest; matemática; software de produtividade; 

portais educacionais; alimentação de blogs; planejamento com uso das TDIC; importância dos 

registros imagéticos das ações e de imagens (aplicativos do Unbutu); uso pedagógico das redes 

sociais (Facebook e Orkut, etc.); erros do laptop e como solucionar de forma prática; produção 

e edição de pequenos vídeos, documentários, reportagem usando o laptop; criação de mapa 

conceitual e google grupos; entre outras. Cada escola definia as oficinas necessárias para 

subsidiar as atividades previstas nos projetos de uso da tecnologia em seu contexto.  

O processo de formação realizado pela IES Global PUC-SP, enquanto articuladora da 

formação das IES Locais no Tocantins e em outros estados, e como responsável pelo Curso de 

Formação da Escola em São Paulo, criava um clima de compartilhamento das produções, das 

informações e do conhecimento, o que aconteceu em relação às oficinas que foram 

compartilhadas por todos os grupos liderados pela PUC-SP interessados em sistematizar um 

banco de oficinas e disponibilizar para os cursistas em formação.  

A etapa II dessa formação foi intitulada “Gestando o planejamento em rede: formação, 

escola e sala de aula” e seus objetivos eram “desenvolver ações que vis[assem] aperfeiçoar as 

formas de planejamento em rede no processo de formação, no uso das tecnologias nas escolas 

e na sistematização da organização didático pedagógico”, como também “desenvolver 

habilidades dos cursista para utilização do planejaneto pedagógico das aulas, focado na 

mudança de paradigma da Organização do Trabalhao Pedagógico, a partir do uso das 

tecnologias móveis”. A etapa II da formação continuada foi planificada e sintetizada na figura 

23.  
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Figura 23. Planificação da formação continuada – etapa II “Gestando o planejamento 

em rede: formação, escola e sala de aula” 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2012. 

Sistematizada pela pesquisadora 

 

A proposta dessa etapa, conforme figura 23, foi trabalhar o planejamento em rede 

como um processo que precisava ser gestado na formação, para que pudesse apresentar 

resultados nas práticas realizadas nas escolas, principalmente em sala de aula. A fundamentação 

teórica utilizada teve como foco o planejamento em rede, a organização, o registro, a 

sistematização e a socialização das ações de formação para uso das tecnologias integradas com 

o currículo escolar. A fundamentação teórica ajudou os profissionais em formação a fazer uma 

análise fundamentada dos pôsteres (produção das escolas apresentadas no seminário de 

finalização do Projeto UCA Tocantins 2010 e 2011) e do PPP das escolas, e a partir disso, fazer 

inferências na construção e/ou atualização dos projetos pedagógicos inserindo projetos que 

façam uso da tecnologia, conforme se pode observar na figura 24. 
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Figura 24.  Planificação da formação continuada – etapa III “Integrando a tecnologia 

ao currículo: a prática no contexto das escolas” 

 
Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins - 2012. 

Sistematizada pela pesquisadora 

 

A organização da formação em etapas buscou criar condições para os cursistas, desde 

o processo de apropriação, pudessem: refletir sobre o uso das tecnologias integradas ao 

currículo de forma contextualizada; planejar e desenvolver práticas com uso das tecnologias 

com os alunos, desenvolver projetos Pitec; e analisar as produções das escolas e seu PPP. Essa 

construção objetivou direcionar a apropriação teórica e prática da tecnologia, via 

experimentação e depuração, por meio do exercício individual e coletivo de ação-reflexão-ação, 

gerando a cada etapa produções que, ao serem sistematizadas na etapa III, pudessem evidenciar 

a trajetória da escola com o uso das tecnologias, fomentar ações práticas de uso da tecnologia 

no contexto da sala de aula e ao mesmo tempo, sistematizar e projetar novas ações de uso das 

tecnologias que fariam parte do ProGItec da escola, tendo como referência as espiral da 

pesquisa de Barbier (2007). 

Tais ações evidenciam o currículo como prática social contextualizada, 

problematizado e discutido pelos sujeitos da ação, ou seja, ressignificado na ação, que valorize 

o compartilhamento de informações, a aprendizagem e o conhecimento em rede. Nessa 

perspectiva, o Currículo é visto como rede de colaboração, como pressupõe Sacristán e Gómez 
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(2007); Pacheco (2009); Manacorda (1992); Almeida e Prado (2009); Almeida e Valente 

(2011); Almeida e Silva (2011); Fagundes e Rosa (2014); e Almeida (2002, 2004, 2010), e que 

possibilita pensar na constituição do Web Currículo da formação. 

É importante salientar que, apesar da sistematização da formação em 2012-2013 em 

dois grupos e etapas, com ações que tinham como foco a fundamentação teórica, a reflexão 

sobre as práticas vivenciadas na escola, por meio de um planejamento e da gestão da formação 

em rede, visando gerar aprimoramento dos profissionais das escolas para sistematização dos 

projetos de uso da tecnologia integrado a tecnologia não aconteceu como previsto.  

Como os PPP de muitas escolas (municipais e estaduais) eram documentos guardados 

em gavetas ou em armários, sem conhecimento e livre acesso à maioria dos profissionais das 

escolas, a própria socialização do documento para leitura e reflexão (ação integrante da 

formação dos professores) já se configurou um desafio. No entanto, o maior deles foi a inserção 

das ações realizadas e idealizadas na escola com o uso das tecnologias ao PPP.  

Como há no estado um modelo padronizado de PPP seguido pelas escolas, a equipe 

do Projeto UCA Tocantins sugeriu a SEDUC a criação de um capítulo exclusivo sobre o 

ProGItec no modelo já existente de PPP proposto pela SEDUC. No entanto, a coordenação de 

currículo da entidade, responsável pela análise do projeto, não permitiu alterações e não acatou 

a sugestão dada pela coordenação pedagógica do Projeto UCA.  

O pedido se deu pelo fato de a equipe entender que, após o processo de socialização, 

reflexão e depuração que a formação propiciou, o entendimento dos cursistas e da escola sobre 

o PPP ressignificaria a percepção da comunidade escolar sobre o projeto pedagógico, dando 

vida a perspectiva do currículo experienciado, vivido pela escola. Foram realizadas tentativas 

de diálogo com a coordenação de tecnologia/SEDUC, a qual o Projeto UCA se encontrava 

vinculado e a coordenadoria de currículo/SEDUC, entretanto, não foi autorizada tal inserção. 

 Nas escolas municipais houve uma maior abertura para a ideia, pois as SEMED, em 

sua maioria, não possuíam uma equipe sistematizada para acompanhar o currículo das escolas, 

entretanto, não demonstraram interesse em participar dessa reconstrução. As reorganizações 

feitas foram iniciativas isoladas de algumas escolas, no entanto, mantendo também o mesmo 

modelo sugerido pelo estado.  

Diante do impasse, a equipe entendeu que a alternativa possível para inclusão no PPP 

dos projetos e ações de uso da tecnologia no currículo desenvolvidos na escola era inseri-los 

nas tabelas que versavam sobre o “desdobramento das metas em plano de ação”, como foi 

realizado pela Escola Estadual Presidente Costa e Silva que menciona como uma de suas ações: 
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“[...] 28ª. ação - Viabilizar a participação da equipe gestora e professores em uma Formação 

Continuada com o objetivo de aprimorar e sistematizar a utilização dos laptops do Projeto UCA 

nas atividades de sala de aula - Projeto UCA” (ALMEIDA, 2013). 

Assim como a Escola Estadual Presidente Costa e Silva, outras escolas passaram a 

olhar suas ações, os projetos dos professores e alunos (Pitec) e os projetar via inserção das 

tecnologias no PPP da escola, no desdobramento das metas do plano de ação. Apesar das 

alternativas mencionadas, a ausência de registro dos projetos e ações de uso de tecnologia 

permaneceu em alguns PPP, como pode ser observado no Estudo de Caso da Escola Beira Rio 

do Projeto CNPq (ALMEIDA, 2013), ao mencionar que:  

[...] falta de registro no PPP de projetos elaborados com o uso das TDIC. Podemos 

observar que a escola não conseguiu perceber a importância destas ações como 

desencadeadoras da desejada inovação, bem como, a escola entende os projetos das 

TDIC elaborados pelos professores como desvinculados do PPP da escola. A escola 

incorpora as ações propostas pela Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, 

selecionando algumas delas que estão descritas em seu PPP, mas não prioriza as suas 

próprias ações que estão no currículo experienciado, vivido e, ainda, não relaciona 

com o que está prescrito no currículo oficial da SEDUC. Desta maneira, a escola não 

faz menção do uso das TDIC em seu PPP, embora a tecnologia esteja inserida em seu 

cotidiano. (ESTUDO DE CASO ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO, 2013, p. 9-10) 

Percebe-se, dessa forma, um hiato entre o conceito de PPP (documento elaborado 

coletivamente pelos membros da comunidade escolar, que emana da realidade da escola e 

descreve as ações, as realidades e o planejamento de metas da instituição) e o documento 

elaborado por poucos e “guardado” para fins de comprovação e certificação, que o PPP 

realmente representa em algumas escolas. Observa-se que o PPP não tinha sentido ou 

significado prático para algumas escolas. 

No estudo realizado com a pesquisa do Projeto CNPq (ALMEIDA, 2013) fica evidente 

que a escola estudada se preparou para a chegada do Projeto UCA Tocantins e, inclusive, 

conseguiu resultados significativos com desenvolvimento do projeto, os quais não foram 

registrados no PPP. 

A Escola Estadual Beira Rio apenas relata em seu PPP que o projeto UCA foi muito 

almejado pela comunidade escolar e que vislumbrava com ele a oportunidade de 

inclusão digital [...] 

Vejamos lista de ações elaboradas pela escola para o desenvolvimento do projeto 

UCA e que não são citadas/descritas no PPP da escola: 

1. Realização de oficinas sobre o uso dos laptops para os professores participantes 

do projeto; 

2. Acompanhamento e orientação para os professores no desenvolvimento de suas 

aulas; 

3. Otimização das relações interpessoais e intrapessoais entre as equipes internas e 

externas da comunidade escolar;  
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4. Organização interna da escola como aulas geminadas que possibilitam tempo 

ampliado para o uso dos laptops; e, [...] 

(ESTUDO DE CASO ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO, 2013, p. 10) 

Destaca-se ainda que os projetos e práticas desenvolvidas nessa escola, tanto no 

contexto da formação como também no desenvolvimento da pesquisa do Projeto CNPq 

(ALMEIDA, 2013), evidenciam que o uso da tecnologia na escola se efetivou e que a escola 

procurou fazer as adequações necessárias para assegurar a melhor utilização das TDIC no seu 

contexto, tanto que “[a] escola investiu aproximadamente R$ 26.000,00 de recursos próprios 

para ampliar o sinal wifi”. (ESTUDO DO CASO DA ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO, 

2013, p. 23).  

As dificuldades para realização da formação dos profissionais foram constantes nas 

dez escolas que participaram do projeto e com muitas especificidades. Entretanto, não 

impediram que as escolas conseguissem articular a formação do Projeto UCA Tocantins para 

uso das tecnologias e integrá-las, a seus modos, às atividades curriculares no contexto das 

escolas, o que reforça a importância de conhecer os elementos que dificultaram a inserção das 

tecnologias no currículo escolar a partir dos estudos dos casos das duas Escolas Estaduais: Beira 

Rio e Presidente Conta e Silva em 2012-2013, conforme exposto quadro 29. 

 

Quadro 29. Elementos que dificultam a inserção das tecnologias no Currículo Escolar 

ELEMENTOS DIFICULTADORES PARA INSERÇÃO DAS TECNOLOGIAS NO 

CURRÍCULO ESCOLAR 

Escola Beira Rio Escola Presidente Costa e Silva 

a) constante queda e falta de energia elétrica que 

causa danos aos aparelhos;  

a) a reforma por que a escola passou para receber o 

projeto e teve que funcionar em meio a toda reforma; 

b) falta de acesso à internet, considerando que a 

escola fica atrás de um morro que dificulta a 

passagem do sinal da internet; 

b) dificuldade de carregamento das baterias; 

c) alta rotatividade dos profissionais da escola; c) falta de intimidade dos professores com a tecnologia, 

que foi sendo resolvida com decorrer da formação; 

d) disponibilização e cumprimento de horários 

específicos para o planejamento das ações do 

projeto;  

d) A rotatividade dos professores não contribuía para a 

implementação do uso dos laptops nas atividades da sala 

de aula 

e) maior uso dos computadores por parte dos 

demais professores da instituição, além daquelas 

que participavam da pesquisa. 

e) A mudança dos tempos de aulas, uma vez que não era 

mais permitido a organização das aulas blocos. A escola 

se organizou e implementou as aulas em bloco, 

entretanto, como a mudança exigida pela SEDUC, 

houve um retrocesso. 
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f) falta política de permanência de profissionais na 

escola; e,  

 

g) falta de espaços adequados para as ações práticas 

dos projetos, devido a transformação da escola em 

2012 em Escola de Tempo Integral. 

 

Fonte: informações obtidas nos Estudos de Casos das Escolas Estaduais: Beira Rio e Presidente Costa e 

Silva, sistematizado pela pesquisadora. 

Destaca-se que as dificuldades em relação à rotatividade de professores foi um grande 

desafio no processo de formação e ocorreu em todas as escolas. Todavia, na Escola Beira Rio, 

que é uma escola rural, localizada a cerca de 20 km de Palmas, a mudança na equipe de docentes 

era mais frequente, já que muitos profissionais estavam na escola provisoriamente até 

conseguirem remoção para outras escolas “mais centralizadas”. Sendo assim, a cada seis meses, 

havia uma renovação no quadro de professores em torno de 80%. Além desse fato, os problemas 

com energia, acesso à rede, armazenamento dos laptops e a distância percorrida pelos alunos 

para chegar à escola (alguns se deslocavam por mais de 60 km), falta de energia na residência 

de alguns alunos e o cansaço gerado devido ao longo trajeto de casa a escolas, dificultaram o 

trabalho.  

Acredita-se que tais fatores atrapalharam a inserção da tecnologia no PPP da escola, 

pois esse processo exigia um amadurecimento maior da equipe escolar, uma compreensão e 

aceitação do projeto, o que não ocorreu em virtude da rotatividade de seus profissionais, como 

relata um dos formadores: 

D01-ET-PN-2013: [...] Eu digo que tive dois desafios, a manutenção dos 

equipamentos e a formação de professores. A gente está sempre falando a mesma 

coisa. A formação se torna um desafio em função da rotatividade dos servidores. Cada 

semestre, a equipe está diferente. Então, reinicia todo processo e isso dificulta muito 

o trabalho na escola. (ESTUDO DE CASO ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO, 

2013, p. 11) 

Essas dificuldades não impediram avanços, melhorias no que diz respeito à inclusão 

digital, à apropriação das ferramentas do laptop, ao uso pedagógico da tecnologia, à adequação 

da infraestrutura da escola, ao desenvolvimento de projetos com uso de tecnologia, à formação, 

ao planejamento, à mobilidade e ao conhecimento da realidade dos alunos da escola pelos 

professores, todavia, a formação ficou comprometida e consequentemente os resultados 

esperados poderiam ter sido mais efetivos. 
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5.4.2 Formação contínua do Projeto UCA Tocantins 2012-2013 

 

A formação para 2012 foi discutida entre as instituições UFT, PUC-SP e SEB/MEC 

no final de 2011. O MEC sinalizou positivamente sobre a continuidade da formação nesse 

período, entretanto, a aprovação do PTA dependia da aprovação do orçamento do governo 

federal. Diante desse empasse, a equipe foi consultada sobre duas situações: 1. havia uma 

previsão de 12 bolsas e era preciso saber quem teria interesse em permanecer no projeto, 

considerando que a previsão para recebimento do PTA pelo MEC era para março; 2.  como a 

previsão de envio do PTA era para março de 2012, não havia previsão da liberação das bolsas, 

sendo assim, a equipe iniciaria a formação em janeiro ou iria esperar a liberação das bolsas.  

A consulta à equipe foi realizada via e-mail e 12 membros da equipe confirmaram o 

interesse em permanecer informando que, apesar da não liberação das bolsas, acreditavam ser 

necessário manter o calendário previsto para a formação. Sendo assim, a formação da equipe 

do Projeto UCA Tocantins em 2012-2013 foi constituída por 12 profissionais bolsistas: 1 

coordenador geral; 3 coordenadores de curso; 3 formadores e 5 tutores, que iniciaram as ações 

de formação em janeiro de 2012.   

Comparando a equipe de formação do Projeto UCA Tocantins em 2012-2013 com as 

equipes dos períodos anteriores, pode-se observar que neste último período, a equipe se 

mostrava mais coesa, com maior disponibilidade para trabalho colaborativo, cooperativo, para 

compartilhar conhecimentos e experiências e mais aberta às trocas e ações coletivas. A equipe 

apresentava maior disposição para enfrentar os novos desafios, o que nos permite pensar que a 

reorganização da proposta de formação por grupos e etapas, proposta pela parceria entre a 

equipe da IES Local (UFT) e da IES Global (PUC/SP), consolidou-se pelo protagonismo das 

equipes. Sendo assim, pode-se inferir que em 2012-2013, a “Representação da rede de formação 

do projeto UCA Tocantins” pode ser explicitada a partir da figura 25.  
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Figura 25. Representação da rede de formação do projeto UCA Tocantins 

 
Fonte: Adaptada por Jesus (2015), do Projeto UCA Formação Brasil, planejamento de ações/Cursos 

(BRASIL, 2009) 

 

A figura 25, intitulada “Representação da rede de formação do projeto UCA 

Tocantins”, sugere um processo de formação que se efetiva numa espiral da formação 

ascendente, inspirada na Espiral da Aprendizagem de Valente (2012), na pesquisa em espiral 

de Barbier (2007) e na perspectiva de rede de Dias (2013). Nesse sentido, a espiral tem como 

base “[...] a ideia de ciclo de movimentos contínuos para novas compreensões – é central nas 

teorias que propõem a aprendizagem como processo de construção do conhecimento que há na 

interação do sujeito com o seu meio” (VALENTE, 2012, p. 23). 

A figura 25 em questão mostra um processo de espiral da formação ascendente dentro 

de cada instituição, em estágios distintos, mas em processo crescente, como também entre as 

instituições. Aponta também que a formação contínua de professores para integração das 

tecnologias ao currículo se constituiu como um processo de construção de conhecimento, tendo 

como referência a colaboração, a reflexão, a contextualização, a interação e o desenvolvimento 

da apropriação da formação em rede que se constitui no Web currículo da formação, apontado 

por Almeida e Silva (2011). 

Dessa forma, observa-se que a proposta de formação dos profissionais das escolas para 

utilização do laptop educacional conectado se deu numa relação dialógica entre as instituições 
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envolvidas (PUC-SP, IES Global; UFT, IES Local; e Escola), com a contribuição de 

colaboradores do GTUCA. Cada instituição participante desempenhava seu papel na formação 

em rede, entretanto, todas retroalimentando umas às outras. As escolas envolvidas nos projetos 

desenvolviam seus planejamentos, registros e organizavam as informações do processo de 

formação que eram socializadas nas reuniões de trabalhos com a equipe do Projeto UCA 

Tocantins e nos encontros com a IES Global, com o representante do GTUCA e com a IES 

Local. Os resultados desse processo tinham o propósito de fornecer subsídios para ampliação 

do uso do computador portátil pelas escolas participantes do projeto e fornecer dados para ser 

pensar a inserção das tecnologias na rede pública de educação básica. Sendo assim, pressupunha 

que: 

A gestão articulada, para administrar esse processo de formação dos professores da 

rede pública foi desenvolvido um modelo de gestão onde todos tiveram a 

possibilidade de realizar suas interferências, sugestões e encaminhamentos. A gestão 

foi pensada nas seguintes dimensões: política, gestão administrativa, gestão 

pedagógica e gestão financeira. (TOCANTINS, 2012, p. 5-6). 

No tocante ao ambiente de formação do Projeto UCA Tocantins, em 2012 foi mantido 

o uso da plataforma e-Proinfo, todavia, ela foi customizada considerando a reorganização dos 

grupos e as etapas de formação. Além disso, o técnico responsável pelo ambiente passou a ser 

um formador da equipe, realizando a formação junto à equipe da UFG para apropriação do 

ambiente e para efetivar os ajustes necessários para realização da formação em 2012-2013. Para 

atender as demandas de planejamento foi criada a “Comunidade Ambiente de gestão da 

formação – 2012”, conforme ilustra a figura 26.  

  



 

 

 

232 
 

Figura 26.  Comunidade – Ambiente de gestão da formação – 2012 

 

Fonte: Print da plataforma e-Proinfo do Curso de Formação do Projeto UCA Tocantins 

A comunidade ilustrada na figura 26 possuía um fórum denominado “Gestão da 

formação Projeto UCA Tocantins 2012”, e três tópicos: 1. E-Proinfo e sistema operacional do 

laptop – contribuições para a formação; 2. Estudando a apropriação em espiral – contribuições 

para a formação; e 3. Implementação da proposta de formação para 2012.  

Em 2012 ainda não se tinha resolvido o problema do armazenamento dos registros do 

processo de formação no AVA do curso. É importante salientar que as preocupações com o 

processo de registro nos projetos educacionais já eram recorrentes, como apontava Almeida 

(2007) ao mencionar que os participantes de projetos na área educacional não têm o hábito de 

registrar as atividades produzidas durante seu desenvolvimento, mas, apenas ao final do 

processo. O que contraria pensar num processo de avaliação continuada e formativa ou no 

desenvolvimento de uma pesquisa-ação, tendo como foco a pesquisa espiral proposta por 

Barbier (2007), tendo a avaliação como parte integrante das etapas de realização da pesquisa.  
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5.4.3 Planejamento e a gestão da formação contínua de professores do Projeto UCA 

Tocantins em 2012-2013 

 

Ao se estudar sobre o planejamento e a gestão da formação contínua de professores do 

Projeto UCA Tocantins no período de 2012-2013 (momento de maior maturidade da equipe de 

formação), observa-se que as produções foram resultantes do trabalho em equipe, como se pode 

observar no gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Registro dos formadores no processo de formação e na sua atuação na 

escola do Projeto UCA Tocantins em 2012-2013  

 

Fonte: produzido pela pesquisadora 

 

Ao analisar o gráfico 5, nota-se a ampliação na variedade, na quantidade e nos autores 

dos produtos gerados no projeto UCA Tocantins. Essa ampliação pode ser interpretada como 

resultado do processo de desenvolvimento profissional da equipe de formação do Projeto. Esse 

desenvolvimento profissional é entendido por Imbernón (2012, p. 97), como “[...] um conjunto 

de fatores que possibilita que os professores avancem em sua vida profissional [...] a formação 

não é o único e talvez não decisivo [...]”, entretanto, é um elemento significativo para 

desenvolvimento da atuação profissional.  

O constante movimento espiralado experienciado pela equipe de formação do projeto 

continuou ascendente em 2012-2013, com encontros de teorização que ajudaram a lançar novos 

desafios. Isso possibilitou pesquisas financiadas do Pesquisa CNPq (ALEMIDA, 2013), tendo 
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a participação de duas escolas do Projeto UCA Tocantins. Como resultados foram aprovados 

17 projetos que tiveram como autores professores, coordenadores e acadêmicos (todos com 

bolsa do CNPq) sobre práticas com uso do laptop no contexto das escolas, além do relatório 

final da pesquisa e de dois estudos dos casos de escolas do Tocantins analisados. Destacam-se 

também as pesquisas realizadas por Lemos (2013) e por Almeida (2014) que abordam o Projeto 

UCA Tocantins. 

Nesse período foram produzidos 16 artigos, sendo que os pesquisadores produziram 

13 e 3 deles foram produzidos por formadores, tutores, professores e coordenadores UCA na 

escola. Os 17 relatos de práticas/pôster foram produzidos por professores, coordenadores do 

UCA na escola, tutores e formadores. Das 9 comunicações orais, 3 foram produzidos por 

formadores, tutores, professores e coordenadores UCA na escola, enquanto 6 por 

pesquisadores.  

É pertinente lembrar que essas produções foram apresentadas em eventos nacionais, 

internacionais e regionais, tendo como autores não só pesquisadores, mas também formadores, 

tutores, coordenadores do UCA na Escola e professores/as que participaram da formação do 

Projeto UCA Tocantins, o que evidencia o aprimoramento do conhecimento da equipe, pois em 

2010 e 2011, as publicações de artigos foram apenas as de autoria dos pesquisadores.  

Em relação às mesas redondas contabilizadas no gráfico 5, todas as 6 foram realizadas 

por pesquisadores; das 8 oficinas realizadas, 1 foi desenvolvida por pesquisadores, 1 por 

acadêmico bolsista e 6 numa colaboração entre formadores, tutores, coordenadores do UCA na 

escola e professores; das 22 pesquisas financiadas, 5 foram realizadas por pesquisadores, 13 

por professores, 1 por acadêmico, 1 por coordenador pedagógico e 2 por orientadoras 

pedagógicas; e das 5 teorizações todas foram realizadas por pesquisadores.   

Em 2012-2013, as oficinas também sofreram alterações significativas. Enquanto no 

período de 2010 e 2011, elas eram ministradas por técnicos do NTE/NTM e professores com 

domínio tecnológico, em 2012-2013 foram propostas pelos formadores, tutores e profissionais 

das escolas que se uniram e, a partir de temáticas afins identificadas segundo as necessidades e 

interesses das escolas, propuseram as oficinas. Isso pode ser observado na pauta do encontro 

denominado de “Fórum Tecnologia, Educação e Mobilidade da UFT – UCA – Um Computador 

por Aluno” (disponível no anexo O), ocorrido em março de 2013. 

As oficinas foram realizadas em salas e auditórios do Câmpus da UFT/Palmas e 

tiveram uma média de público de 60 pessoas.  As temáticas das oficinas foram definidas em 
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reuniões coletivas, considerando as experiências comuns no uso do laptop nas práticas 

pedagógicas por áreas de atuação, assim organizadas: 

Oficina 01: Possibilidades de uso do laptop nas linguagens e na arte;  

Oficina 02: Possibilidades de uso do laptop nas ciências exatas e da terra;  

Oficina 03: Possibilidades de uso do laptop nas ciências humanas;  

Oficina 04: Possibilidades de uso do laptop nas ciências biológicas; e, 

Oficina 05: Planejamento: registro, gestão e socialização do conhecimento com uso 

de tecnologia. 

A partir das análises realizadas considerando os períodos de 2010, 2011 e 2012-2013, 

nos eixos 2 e 3, pode-se inferir que a análise do processo de formação do Projeto UCA 

Tocantins traz indícios de que tenha ocorrido dois movimentos concomitantes e interligados, 

mas que produzem espiral ascendente distintas: 1. considera-se que as ações de planejamento e 

da gestão analisadas na tese apontam para constituição da Espiral do Planejamento e da Gestão 

da Formação Contínua do Projeto UCA Tocantins, representada ao final do capítulo; e, 2. o 

processo por que passou a equipe de formação do Projeto UCA Tocantins no desenvolvimento 

do planejamento e da gestão da formação contínua, emergiu a Espiral da Equipe de Formação 

em Rede do Projeto UCA Tocantins.  

Primeiro, faz-se oportuno analisar o design da Espiral da Equipe de Formação em Rede 

que se refere ao processo de apropriação da formação por que passou a equipe, gerando a 

formação da equipe e auto formação, como pode ser observado na figura 27. 
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Figura 27. Espiral da Equipe de Formação em Rede do Projeto UCA Tocantins 

 

 
Fonte: Valente (2008). Ressignificada pela pesquisadora. 

 

A figura 27 caracteriza-se como uma ressignificação da Espiral de Aprendizagem 

(VALENTE, 2008), da Espiral da Pesquisa (BARBIER, 2007) e da concepção de rede abordada 

por Dias (2013), que permite compreender o processo de formação da equipe e de auto 

formação. Em relação ao processo de formação da equipe, esse movimento se inicia com o 

processo de apropriação da equipe da Proposta de Formação Brasil, descrição a equipe vai 

descrevendo as ações de formação, que tem como foco os problemas encontrados pela equipe 

junto às dez escolas do Projeto UCA, no coletivo busca explicitar como se deu o 
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desenvolvimento das ações previstas nas planificações. Ao se socializar ao coletivo os registros 

dos procedimentos de execução que a equipe realizou junto às escolas, observa-se a adversidade 

e a peculiaridades de problemas e soluções encontradas no contexto de cada escola, que 

articulado a experiência pessoal/profissional dos membros da equipe e as teorias apropriadas 

durante a formação, possibilitou-se ações distintas, que ao serem socializadas era refletida no 

coletivo com a equipe.  

A reflexão coletiva ocorria a partir do compartilhamento das descrições das 

experiências vivenciadas pelos membros da equipe nas dez escolas, que ao serem socializadas, 

problematizadas e teorizadas pelos pesquisadores da PUC-SP e do GTUCA, passava pelo 

processo de depuração da equipe, pois buscava novos significados as práticas desenvolvidas, 

problematizava-se as estratégias utilizadas, inquiria novas explicações aos resultados 

alcançados, ao conhecimento gerado no processo e reorganizava o planejamento da formação, 

sendo inseridos novos desafios, suscitados a partir  da Espiral da Equipe de Formação em Rede, 

descrita na figura 27.    

Em relação ao processo de auto formação, observa-se que esse movimento se inicia 

com a fase de descrição que acontece na equipe, também acontece no indivíduo, os problemas 

por que passa o membro da equipe na contextualização da formação junto a escola, onde o 

formador/tutor busca explicitar a partir do desenvolvimento das ações previstas nas 

planificações, e do diagnóstico dos problemas encontrados no contexto da escola, problematizar 

as ações de formação planificadas. Como afirma Barbier (2007), a identificação da situação 

problema é fundamental para que a equipe possa realizar uma avaliação do planejamento da 

ação, coerente com contexto, e ao mesmo tempo requerer uma teorização que ajude o processo 

de replanificação da ação.  

O formador/tutor utiliza-se da experiência vivenciada na sua trajetória 

pessoal/profissional, como pressupõe Catani (2002), Souza (2004), Nóvoa (2006) e Goodson 

(2007a), articulados aos conceitos apropriados a partir das leituras propiciadas pela formação, 

das estratégias previstas nas planificações e das informações disponíveis para realização das 

ações, para buscar soluções aos problemas encontrados. Esse movimento se constitui no 

processo de execução, que é realizada pelo formador para desenvolver as atividades previstas 

nas planificações. Como ele/a observa adversidades e peculiaridades de todas as ordens, inicia-

se um processo de reflexão que é individual para implementar resultados significativos no 

processo de formação. Assim, ocorre um processo reflexivo sobre a descrição, visando 

certificar se os resultados satisfazem ou não as intenções da formação. Nesse momento acontece 
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a busca de soluções de forma individual e no coletivo da escola, para efetivar as ações previstas 

nas planificações. 

A depuração significa depurar conceitos, problematizar as estratégias utilizadas, 

buscar novas explicações aos resultados alcançados, ao conhecimento gerado no processo, esse 

momento acontece individualmente e no coletivo, os encontros realizados com a presença da 

equipe da UFT, PUC-SP, membros do GTUCA marca o processo de depuração, pois o 

formador/tutor ao expor ao grupo os resultados do processo da Espiral da Equipe de Formação 

em Rede, ocorrido no planejamento e na gestão da formação, isso num processo individual, que 

pode gerar também insatisfação do sujeito em relação aos resultados alcançados, vai buscar 

nova descrição ao problema e se satisfeito a partir da teorização ocorrida e da reflexão e 

socialização do processo ao grupo, vai iniciar um novo ciclo: descrição-execução-reflexão-

depuração-descrição, observa-se que a nova descrição que pode ter seus elos potencializados 

de construção, dependendo da apropriação vivenciada pelo formador/tutor e pelo coletivo, 

gerando uma Espiral da Equipe de Formação em Rede Ascendente ressignificada. 

Em relação a Espiral da Equipe de Formação em Rede, enquanto processo de formação 

da equipe e de auto formação, constituído como um movimento que tinha início no momento 

em que cada membro da equipe descrevia o planejamento e a gestão da formação junto a escola, 

pontuando a execução do processo de formação, descrevendo os problemas e soluções 

encontradas, ao socializar ocorria novas reflexões e ponderações, que com a contribuição, 

problematização e teorização, passava pelo processo de depuração, potencializado a partir das 

teorizações, gerando novas descrições do formador/tutor e da equipe, que suscitava novas ações 

de planejamento e encaminhamentos. 

Esse processo evidencia a ressignificação da Espiral da Aprendizagem Valente (2008) 

e a perspectiva da pesquisa-ação, tendo como foco a pesquisa em espiral descrita por Barbier 

(2007), em que se destaca o movimento de planejamento da ação-avaliação-teorização-

retroação-planejamento e ação da formação, além de rede distribuída de Dias (2013). 

Reorganizado no cotidiano da formação, via a planificação dos módulos e passa pelo processo 

de ação-avaliação-teorização-retroação-planejamento da ação e os encontros se constituíam 

como os momentos de maior evidência de materialização desse processo, eram lançados novos 

desafios ao processo de formação e para atender aos novos desafios, a equipe reorganizava as 

planificações inserindo os elementos que emergiam do processo depuração da equipe. 
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Sendo assim, o processo de planificação adquiria novo contorno e transformava-se 

num ir e vir entre os vários sujeitos da equipe, sendo constantemente aprimorado, reorganizado 

até chegar ao formato que melhor pudesse atender as demandas da formação. 

De acordo com Jesus (2012), o planejamento e a gestão da formação foram 

desenvolvidos como um processo que está implícito na ação colaborativa da equipe, na 

organização das informações, no registro do processo de formação, nas deliberações tomadas, 

na socialização, o que sugere uma fluidez da rede de formação. A proposta foi elaborada em 

equipe, de forma dialogada, levando em consideração o diagnóstico da realidade, os propósitos 

da formação, os objetivos do Projeto. Foram realizados de forma colaborativa, cooperativa, 

compartilhada, passando por processos de depuração, de crítica reflexiva numa perspectiva da 

ação-reflexão-ação e socializada coletivamente. Todo esse processo é denominado por Jesus 

(2012, p. 007094) de planejamento em espiral ascendente: 

A esse processo de organização, registro e sistematização da proposta de formação e 

das informações sobre o curso, denominamos de planejamento em espiral ascendente, 

pois todas as ações constituem em ciclos que objetivam melhorar a relação dos 

cursistas e formadores no processo de formação, na perspectiva de estar junto virtual 

e da aprendizagem que se dá em espiral, e que também exige uma forma de 

organização em espiral. 

Tal abordagem corrobora com pensamento de Valente (2003, p. 139), ao pontuar que 

“[...] é ilusório, para não dizer enganoso, esperar que uma atividade educacional que privilegie 

a transmissão de informação tenha como produto a construção de conhecimento”, não que o 

conhecimento não possa existir, entretanto, não foram criadas condições pedagógicas para ele 

germinar. É nessa perspectiva que a Proposta de Formação Brasil é analisada. Apesar do 

documento produzido pelo Grupo de Formação e Acompanhamento trazer como princípio a 

formação da rede, a contextualização, a colaboração, a cooperação e o compartilhamento, o que 

já indica que a proposta tem o compromisso com o aprender para a construção do conhecimento, 

como pontua Valente (2003), isso não garante que em cada um dos estados, de fato, isso tenha 

ocorrido, como mencionou Silva (2014). 

Ao analisar os dados gerados a partir da implantação do Projeto UCA Tocantins nos 

períodos de 2010, 2011, e 2012-2013, observa-se que as equipes de formação das IES 

caminharam na perspectiva de criar as condições pedagógicas51 para potencializar uma 

                                                           
51 Na tese, “condições pedagógicas” é entendido como o planejamento e a gestão demandado para garantir as 

condições de implantação da formação do Projeto UCA Tocantins. 
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formação para a construção de conhecimentos. Diante disso, questiona-se: quais seriam as 

condições pedagógicas criadas?  

Considera-se que, apesar das dificuldades descritas e que foram de várias ordens 

(curriculares, de formação, de planejamento e gestão), a equipe do Projeto UCA Tocantins 

conseguiu criar as condições pedagógicas favoráveis para a construção de conhecimento no 

Projeto UCA Tocantins, e dentre elas destacam-se: I. a elaboração do PTA em parceria entre 

IES Local, IES Global e SEDUC; II. a constituição da equipe de formação da IES Local com 

profissionais da UFT, da SEDUC/NTE e da SEMED, com a participação dos dez coordenadores 

UCA da escola, numa perspectiva de trabalhar a formação de forma colaborativa; III. a criação 

de uma proposta de formação hibrida (presencial e a distância), com a constituição de 

cronograma de encontros presenciais periódicos com especialistas, com trabalho pedagógico 

intencional, voltado para o aprimoramento teórico, prático e metodológico; IV. a utilização de 

ferramenta de diálogo síncrono (Skype) para planejamento, gestão, acompanhamento e 

assessoramento da equipe de formação, possibilitando o “Estar Junto Virtual” como propõe 

Valente (2003); V. a sistematização dos registros da formação (atas, relatórios, planificações, 

pautas de reuniões, de encontros, entre outros) visando formar um banco de dados/ações e 

socializar os encaminhamentos; VI. a criação da comunidade de gestão da formação no AVA 

do Curso, no intuito de realizar a gestão dialógica do curso; VI. a criação de condições para a 

socialização das informações e das produções da equipe tanto no AVA como em encontros de 

formação (locais, regionais e nacionais), com publicação de artigos, apresentação de 

comunicação, relatos de prática, pôster, apresentações das escolas; VIII. o constante 

replanejamento das ações de formação, conforme demandas da formação; IX. a elaboração de 

planificações para atender os grupos de cursistas presentes na escola (inicial e continuada), em 

2012, como resultado da avaliação do Projeto UCA Tocantins 2010-2011; X. o 

desenvolvimento da formação na perspectiva da pesquisa-ação, nos moldes da pesquisa em 

espiral de Barbier (2007), da rede distribuída, segundo Dias (2013), a ressignficação do  Web 

currículo da formação, segundo Almeida e Silva (2011) e por fim,   emergiu as espirais: Espiral 

do Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto UCA Tocantins e a Espiral da 

Equipe de Formação em Rede do Projeto UCA Tocantins. 

Todavia, cabe ressaltar que a criação das condições pedagógicas não garante a 

construção de conhecimento, pois como aponta Valente (2003, p. 140),  

[...] conhecimento é o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, 

da interpretação, da compreensão da informação. É algo construído por cada um, 
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muito próprio e impossível de ser passado para o outro – o que é passado é a 

informação que advém do conhecimento [...].  

Entende-se que o Projeto UCA tinha os pressupostos teóricos da formação que 

possibilitasse a construção de conhecimento e que, em sua contextualização no do Projeto UCA 

Tocantins, foram criadas as condições pedagógicas para possibilitar aos profissionais em 

formação, as condições pedagógicas para a construção de conhecimentos. 

Desenvolver o planejamento e a gestão para dar as condições pedagógicas não garantiu 

que ações e metas previstas na Proposta de Formação Brasil e no Projeto UCA Tocantins UFT 

tenham alcançado sua totalidade, mas aponta a relevância de criar coerência entre a proposta 

de formação e as condições pedagógicas.  

O planejamento e a gestão demandados no Projeto UCA Tocantins vislumbraram 

assegurar as condições de desenvolvimento da formação para uma perspectiva de construção 

de conhecimento pelos profissionais envolvidos na formação, o que se considera relevante para 

uma proposta de formação contínua para uso das tecnologias no currículo da educação básica. 

Apesar das dificuldades mencionadas no contexto das escolas no desenvolvimento da 

formação, ao analisar os estudos que envolveram o Projeto UCA Tocantins, tais como o de 

Almeida (2014), os Estudos de Casos das Escolas Estaduais Beira Rio e Presidente Costa e 

Silva (2013), o Relatório Técnico Científico apresentado como resultado da pesquisa “O 

Currículo da escola do século XXI – integração das TIC ao currículo: inovação, conhecimento 

científico e aprendizagem” (2013) e o estudo realizado por Lemos (2013), podem ser destacadas 

evidências significativas na perspectiva da integração da tecnologia ao currículo no processo 

de formação e no desenvolvimento do planejamento e da gestão da formação contínua, 

conforme ilustrado no Anexo P - Síntese dos resultados alcançados com o Projeto UCA 

Tocantins.  

Ao analisar esse anexo P, observam-se as mudanças relativas ao “Curso de Formação 

da Escola do Projeto UCA Tocantins”, em três vertentes: 1. A integração da tecnologia ao 

currículo; 2. A formação; 3. Ao desenvolvimento do planejamento e da gestão da formação. 

Em relação às mudanças evidenciadas é possível mencionar na vertente 1. A 

integração da tecnologia ao currículo: a) as apresentações/exposições feitas pelos professores 

nos diversos encontros de formação oferecem indícios de inserção das TDIC nas práticas 

pedagógicas e nos projetos desenvolvidos nas escolas; o aprofundamento do conhecimento dos 

professores sobre a integração do currículo às TDIC e sobre apropriação pedagógica e 

tecnológica; a compreensão de que o currículo são coisas integradas aos projetos e tecnologia, 
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possibilitando a reelaboração de suas práticas e sistematização no formato de projetos com uso 

das tecnologias; a postura em relação ao PPP das escolas, apropriando dos projetos pedagógicos 

e fazendo inserção dos projetos pessoais, descrevendo o uso das tecnologias presentes na escola 

nas metas do plano de ação do PPP; evidencia da constituição do Web currículo da formação, 

ressignificação a partir de Almeida e Silva (2011); o compartilhamento dos conhecimentos 

produzidos, a coautoria e autoria na produção de práticas com uso das tecnologias no contexto 

das escolas, o que possibilitou a participação das escolas do Projeto UCA Tocantins no III Web 

Currículo na PUC-SP em 2012, a construção de blogs e utilização das redes sociais nas 

atividades pedagógicas em sala de aula. 

Em relação às mudanças evidenciadas na vertente 2. Formação: há evidências de 

inovação de processos de formação de educadores da escola com foco no contexto, na prática 

do uso do laptop, ancorado a articulação teoria-prática; percebe-se a contribuição à formação 

de profissionais especializados tanto da academia, como na educação básica e superior, para 

uso das tecnologias no currículo escolar; pesquisadores, formadores da SEDUC/NTE/NTM e 

escolas vivenciaram processo de formação contínua, contextualizada, aprimorada pela 

investigação colaborativa, com abordagem na espiral da pesquisa-ação (BARBIER, 2007); 

formação de educadores na modalidade hibrida (presencial e a distância), contextualizada, com 

encontros entre pesquisadores e educadores das escolas; formação em rede desenvolvida nas 

escolas e conectada; emergiu a Espiral da Equipe de Formação em Rede do Projeto UCA 

Tocantins, ressignificada a partir de Valente (2008), Barbier (2007) e Dias (2013) que 

possibilitou a formação a equipe e auto formação. 

Em relação às mudanças evidenciadas na vertente 3. Desenvolvimento do 

planejamento e da gestão da formação, podemos mencionar: a realização do planejamento e da 

gestão da formação tendo como base a problematização; a elaboração de instrumentos que 

possibilitassem a sistematização do planejamento da formação e permitissem a socialização das 

informações; criação da comunidade como parte da dinâmica de planejamento e gestão da 

formação, apoiada com ações presenciais e, sobretudo a distância com distintas tecnologias, 

assíncronas e síncronas; planificação e replanificação da proposta de Formação Brasil do 

Projeto UCA como elemento do planejamento da formação contínua; utilização do Skype como 

estratégia de interação para busca de solução para os problemas emergentes: indicando  “Estar 

Junto Virtual”, de planejamento e socialização das demandas da formação; A concepção do 

planejamento e da gestão da formação contínua articulação a abordagem metodológica da 

espiral da pesquisa do Barbier (2007), a Espiral da Aprendizagem do Valente (2008), a 
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concepção de rede de formação de Dias (2013), a ideia de colaboração, cooperação, 

compartilhamento e produção das informações e conhecimento em rede, constituindo o Web 

currículo da formação de Almeida e Silva (2011). 

 Os resultados evidenciados nos vários estudos que compõe o anexo P, “Síntese dos 

resultados alcançados com o Projeto UCA Tocantins”, o processo de formação do Projeto UCA, 

contextualizado no Estado do Tocantins, apesar das dificuldades apresentadas, conseguiu 

articular uma parceria entre as IES Local e Global, num processo de colaboração, cooperação, 

articulando os diversos parceiros, para implantar e implementar a formação. O 

compartilhamento entre as instituições, pesquisadores, formadores, tutores e escolas 

possibilitou o desenvolvimento de projetos, práticas e ações de planejamento, gestão e formação 

para uso da tecnologia do currículo escolar de forma significativa.  

Considera-se o uso das tecnologias no currículo escolar de forma significativa, as 

ações realizadas, a exemplo, da Escola Estadual Beira Rio, descritas a seguir: 

Considerando todos os problemas apresentados pela escola, acreditou-se que a escola 

não teria dados que pudessem evidenciar o uso das TDIC no currículo escolar. 

Entretanto, ao observar-se o ponto de partida da escola é possível evidenciar que: a) 

a escola fez a inclusão digital de seus alunos e, em parte, das respectivas famílias; b) 

possibilitou a troca de experiência e um repensar na relação professor aluno; c) 

conseguiu, a partir dos projetos elaborados pelos professores para uso da tecnologia 

na escola, despertar o professor para perceber e se solidarizar com a situação social 

dos alunos; d) compreendeu melhor o perfil dos seus alunos; e) trabalhou a 

valorização dos alunos, enquanto sujeitos sociais do campo; f) trabalhou a autoestima 

e o sentido de pertencimento ao meio e difundiu a ideia que eles (alunos) são sujeitos 

sociais; g) possibilitou aos alunos o uso dos aplicativos do laptop para acesso à 

informação, à produção textual, a releituras, ao uso das linguagens textuais, 

imagéticas, musicais, filmagens e trabalhos de autoria, pois os alunos, a partir dos 

estudos reflexivos dos textos, foram produzindo e socializando suas produções. 

(ESTUDO DE CASO ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO, 2013, p. 26). 

Considerando o processo de formação para uso das tecnologias realizado no contexto 

do Projeto UCA Tocantins, analisado a partir dos documentos oficiais, dos registros produzidos 

no processo de formação e das produções sobre o projeto, é possível elencar elementos 

significativos para o processo formativo de professores para uso das tecnologias no contexto da 

educação básica, bem como, pensar a necessidade de contextualização de propostas e 

programas de formação. Tais elementos significativos podem ser observados no quadro 30. 
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Quadro 30. Possíveis elementos significativos requeridos para formação contínua de 

professores. 

ELEMENTOS 

SIGNIFICATIVOS PARA 

FORMAÇÃO CONTÍNUA 

AÇÕES SIGNIFICATIVAS POSSÍVEIS PARA 

CONTEXTUALIZAÇÕES DA FORMAÇÃO 

01 Constituição de parcerias 

interinstitucionais para 

realização das propostas de 

formação. 

Promover articulação entre diferentes instituições para garantir as 

condições básicas para implantação, implementação, consolidação e 

disseminação das propostas. 

 

02 Presença da IES na 

articulação da formação 

contínua na educação básica. 

Garantir o desenvolvimento de uma formação que articule a pesquisa 

acadêmica, avaliação e socialização dos resultados dos processos 

formativos, numa parceria entre IES, SEDUC/NTE, NTM/SEMED e 

escolas. 

03 Constituir processos 

formativos que privilegiem o 

planejamento e a gestão da 

formação em espiral 

ascendente,  

Assegurar uma formação que tenha o planejamento e a gestão da 

formação dialógica, realizada de forma colaborativa, socializada entre 

os membros da equipe, que perpasse pelo ciclo de ações (descrição-

execução-reflexão-depuração), inspirado pela espiral da aprendizagem 

como pressupõe Valente (2005), pela espiral da pesquisa de Barbier 

(2007), pela concepção de rede de Dias (2013) e pelo desenvolvimento 

do Web currículo de Almeida e Silva (2011), para garantir as condições 

pedagógicas da formação. 

Desenvolver ferramentas de registro, socialização e de participação 

contínua dos membros da equipe no próprio AVA do curso, para 

possibilitar acesso a todo aos registros durante o desenvolvimento do 

curso. 

04 O desenvolvimento de uma 

cultura de investigação e 

socialização dos resultados 

das práticas de formação para 

uso das tecnologias. 

Realização de eventos locais, regionais e nacionais como parte do 

processo de planejamento e da gestão da formação, para que as equipes 

de formação e os profissionais em formação possam socializar os 

resultados dos processos formativos. 

 

05 Gestão administrativa esteja 

voltada para garantia das 

condições pedagógicas para a 

construção de conhecimento. 

Articular o planejamento e a gestão das formações de forma a privilegiar 

a inserção de práticas no contexto das escolas e para isso garantir que a 

gestão/administrativa orçamentária seja realizada para assegurar de 

forma rápida, eficiente e ética o desenvolvimento das ações pedagógicas 

previstas para garantir uma formação com qualidade social e a 

construção de conhecimento. 

06 Manter a articulação entre os 

entes federados, constituindo 

uma equipe que consiga fazer 

a gestão pedagógica, política, 

financeira e acadêmica dos 

cursos de formação. 

Constituir uma equipe de formação que seja organizada numa rede 

distribuída, onde cada sujeito desenvolva seu papel, entretanto, não se 

tenha a valoração de uns em função da sua especialização profissional, 

ou por sua articulação política. 

A constituição da equipe deve privilegiar os objetivos do projeto, os 

compromissos éticos e acadêmicos assumidos e primar pela qualidade 

social dos resultados previstos. 

07 A organização de um 

cronograma sistemático de 

encontros, com a participação 

dos diferentes sujeitos (equipe 

de formação, IES, escolas) 

para garantir que o 

planejamento e a gestão da 

formação contínua se 

desenvolvam numa espiral 

crescente. 

Garantir momentos de estudos, reuniões de trabalho, formação 

presenciais, de acompanhamento in loco, de eventos para socialização, 

análise e depuração do desenvolvimento dos processos formativos e as 

reorganizações das metas. 

Garantia financeira do acompanhamento in loco, das reuniões de 

trabalho, dos encontros socialização e para a socialização dos resultados 

desse processo. 
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08 Partir do princípio que todos 

os membros da equipe dos 

projetos de formação são, 

antes de mais nada, 

educadores, professores.  

Selecionar os tutores, formadores e demais membros da equipe de 

formação para atuarem como professores formadores. 

Garantir o protagonismo dos membros da equipe de formação, 

potencializando seus atributos e contribuindo para sanar as dificuldades 

encontradas por cada um; onde todos tenham a colaboração, o diálogo 

e o trabalho cooperativo e colaborativo como princípio de formação. 

09 Formação contextualizada, 

com permeabilidades e 

flexíveis.  

Garantir que as propostas de formação tenham como referência o 

contexto das escolas, que estejam abertas ao que emerge do contexto e 

tenham flexibilidade de ajuste às especificidades dos sujeitos em 

formação. 

Garantir uma qualidade social, formação contínua, desenvolvimento de 

pesquisa, avaliação e socialização dos resultados desses processos. 

10 Partir do princípio que cada 

retalho tem potencial de ser 

colcha. 

Olhar os contextos das escolas e compreender que as condições de 

construir novos cenários educativos vão depender da nossa habilidade 

de tessitura, pois a maioria das vezes não se tem os tecidos para a colcha, 

mas se tem muitos retalhos, que se tecidos harmoniosamente, 

ressignificado no contexto, podem ser relevante social, cultural e 

historicamente. E descobrir que se possui a capacidade de harmonizar 

retalhos e transformá-los em colchas é uma mudança e uma inovação, 

como pressupõe Dias (2013). 

Fonte: Documentos gerados sobre o Projeto UCA e sistematizados pela pesquisadora. 

Os dados elencados no quadro anterior nos ajudam a compor as considerações finais 

deste trabalho e possibilitam outras interlocuções.  

Os processos descritos de até aqui ajudam a compreender a emersão da Espiral do 

Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto UCA Tocantins, conforme figura 

28. 
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Figura 28. Espiral do Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto 

UCA Tocantins 

 

Fonte: Designer gráfico de organizado por Weslley Nunes da Silva, sistematizado pela pesquisadora. 

 

Sendo assim, considera-se que apesar dos problemas, dificuldades que foram 

vivenciadas durante o desenvolvimento da formação do Projeto UCA Tocantins de 2010-2013, 

é possível observar indícios de mudança em relação ao planejamento e a gestão da formação 

que se deu de forma dialogada, colaborativa, cooperativa, compartilhada, com a reflexões e 

depurações das ideias, a busca coletiva das soluções, o consenso, viabilizados a partir do uso 

das tecnologias digitais possibilitou a circularidade das informações, da comunicação e das 

decisões coletivas, entre os membros da rede. Tal processo possibilitou emergir Espiral do 

Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto UCA Tocantins, a Espiral da 

Equipe de Formação em Rede do Projeto UCA Tocantins e o Web currículo da formação. 

 

 
 

 

 

 

2012 – 2013 
- Planejamento e a gestão da formação possibilitando a 

reorganização do currículo da formação do Projeto UCA 

Tocantins; 
- O fortalecimento das relações entre as equipes da IES Local e 

IES Global/Escola e sistematização da formação inicial e 

continuada; 
- Emergiu a Espiral da Formação em Rede do Projeto UCA 

Tocantins; 

- A diversificação das produções e a produção científica por parte 
de professores, coordenadores do UCA da Escola, coordenador 

pedagógico, orientador, tutores, formadores e pesquisadores; 

- Criação das condições pedagógicas para construção de 
conhecimento potencializada pelo planejamento e a gestão da 

formação; 

2011 
- Aprimoramento das ações de planejamento para 

recontextualziação da formação; 

- A equipe de formação assumindo seu papel de desenvolvimento 
da rede de colaboração, cooperação e decisão coletiva; 

- Planejamento e gestão como processo da Espiral do 

Planejamento e da Gestão da Formação contínua; 
 

2010 

- Movimento de circularidade das ações de planejamento e gestão 
da formação; 

- Planejamento e a gestão integradas ao processo de formação; 

- Papel de liderança que potencializa as articulações dos membros 
da equipe; 

- Criação de formas de registro como parte do planejamento e da 

gestão da formação; 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

O percurso profissional em cursos de formação de professores da educação básica e as 

vivências realizadas nos processos de atuação profissional nos últimos 8 anos aproximaram a 

pesquisadora da temática das TDIC e a encaminharam para a escolha da linha de pesquisa 

“Novas Tecnologias em Educação” como área de estudo, e, o aprofundamento deste propiciou 

a inquietude da investigação e o questionamento sobre como ocorreu a constituição das 

dinâmicas do “Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto UCA: experiências 

vivenciadas no Tocantins”, principalmente a partir de sua experiência como coordenadora 

pedagógica do Projeto UCA Tocantins. 

A trajetória da pesquisa que se propôs construir aqui tem como contexto inicial os 

vários retalhos da colcha constituintes do caminho pessoal e profissional da pesquisadora e 

revela as tramas da tessitura da rede que compõe os processos de formação contínua de 

professores, da qual a pesquisadora também se inclui, visto que foi aprendendo e apreendendo 

conhecimentos, formando-se e auto formando-se, num gerenciamento e experienciação 

reflexiva da ação-reflexão-ação. E, sua imersão enquanto coordenadora pedagógica do projeto 

e em doutoramento permitiu uma constante articulação teoria-prática e uma análise sobre a 

trajetória pessoal e profissional na contextualização do projeto de formação contínua para uso 

das tecnologias no contexto da educação básica. 

Essa “formação contínua” nos aspectos pessoal e profissional também pode ser 

observada no desenvolvimento do Projeto UCA Tocantins que se configurou como um 

momento fecundo para ressignifcar a espiral a aprendizagem do Valente (2008), a espiral da 

pesquisa de Barbier (2007), a percepção de rede de interações distribuídas de Dias (2013) e 

como também, a imbricação do currículo e da tecnologia no processo de formação, emergindo 

o Web currículo da Formação de Almeida e Silva (2011).  

Ao se pensar nas políticas públicas de formação para uso das tecnologias precisa-se 

garantir a participação efetiva das IES, enquanto instituições de ensino, pesquisa extensão, 

como coparticipantes do processo de formação, para que os contextos de formação se 

constituíam com espaços de pesquisa e investigação sobre práticas de formação contextualizada 

de uso da tecnologia na educação básica. 

Ao olhar para os objetivos da tese, observa-se que as mudanças evidenciadas no 

planejamento e na gestão da formação contínua no contexto do Projeto UCA Tocantins não 

ocorrem num continuum, pois todo processo apresenta limitações, dentre elas destacam-se: a 

inexistência de uma infraestrutura adequada para desenvolvimento das ações do Projeto 
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(elétrica, wifi, armazenamento dos laptops, servidor, conexão, suporte tecnológico, entre 

outros.); a rotatividade dos profissionais oriunda de diversos fatores, entre eles o grande número 

de profissionais que trabalhavam em regime de contrato e a localização de algumas escolas; a 

ausência e a falta de perfil de alguns coordenadores do UCA;  a dificuldade de apropriação da 

formação pelos cursistas; o tempo destinado no calendário escolar para planejamento das ações 

do Projeto; o tempo de aula de 50 minutos (considerado pouco para a sequencias das atividades 

programadas);  o acesso e a implementação da tecnologias no currículo da escola via PPP; a 

falta de interesse dos professores pela formação; a carência de um orçamento proporcional as 

demandas apresentadas para implantação da formação; e condições políticas para realização 

das ações necessárias a formação. 

Essas dificuldades limitaram o cumprimento das metas previstas para o projeto as 

quais podemos elencar: a) a articulação das ações e das tecnologias via Pitec ao ProGItec, que 

não foi percebida como o esperado; b) o pouco avanço das escolas em relação a reorganização 

do PPP enquanto documento que retrata o vivido da escola, não havendo uma inserção do 

Projeto e de suas ações nele; c) as comunidade criadas no ambiente do curso não conseguiram 

se constituir como referência na articulação do planejamento e da gestão da formação contínua 

no projeto; d) apesar do entendimento que a equipe teve sobre a relevância da criação do banco 

de dados do projeto para se configurar como elemento articulador das ações de planejamento e 

de gestão, a ser compartilhado e estar disponível em rede permitindo o acesso a memória do 

curso por todos os membros da equipe, isso não se efetivou (se constituiu somente como arquivo 

pessoal);  e) a implementação da proposta de registro via template de relatório que pudesse 

constituir em uma memória da formação e de uso da tecnologia no contexto da escola não se 

efetivou como algo orgânico, inerente ao processo de formação não tendo sua implantação vista 

por parte dos membros da equipe como uma necessidade imbricada no planejamento e na gestão 

da formação (concebeu-se,  infelizmente, como “tão somente” mais um documento 

burocrático); e f) o projeto de formação não teve o respaldo político (dos entes federados) 

esperado para criar as condições pedagógicas necessárias para que a formações possam 

possibilitar a construção de conhecimentos. 

Considera-se que as ações de planejamento e de gestão implementadas no Projeto 

UCA Tocantins emergiram dos problemas e dificuldades encontradas no contexto, que levou a 

equipe de formação do projeto a problematizar, refletir e construir alternativas que permitissem 

a realização da formação com ações de uso das tecnologias apresentando indícios de mudança 

no contexto da escola e da formação. Sendo assim, destaca-se que apesar das dificuldades 
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mencionadas, a equipe encontrou cenários que favoreceram a implantação do Projeto UCA 

Tocantins e permitiram destacar nesta tese elementos significativos para se pensar a formação 

contínua para uso das tecnologias.  

Os resultados alcançados no desenvolvimento do Projeto UCA Tocantins (descritos 

no anexo P) são resultantes da articulação entre IES Local UFT, IES Global PUC e 

SE/NTE/NTM. Considera-se nesse estudo que, o panorama histórico de uso de tecnologia 

existente no Tocantins e a abertura às parcerias entre os entes federados e as IES favoreceram 

a articulação do projeto, principalmente a participação de técnicos da SEDUC, experientes na 

inserção da tecnologia na educação desde a década de 1980 nos NTE e abertos a construções 

coletivas, cooperativas, colaborativas e compartilhadas. Tais profissionais que compuseram a 

equipe de formação do Projeto UCA Tocantins já haviam participado dos cursos de formação 

(no formato de especializações) com profissionais das Universidades referências nos estudos 

sobre a inserção as tecnologias ao currículo, além de participarem do pré-piloto do Projeto UCA 

na Escola Estadual Dom Alano Du Noday. 

Entende-se que aproximação teórica de formação dos profissionais da SEDUC 

participantes da equipe de Formação do Projeto UCA Tocantins contribuiu de forma 

significativa para que as parcerias entre as instituições responsáveis pela formação no Estado 

do Tocantins não fossem dissonantes, mas sim caminhassem na perspectiva constituir uma rede 

(colaborativa e cooperativa) distribuída de formação, onde  conhecimentos, pontos de vista 

distintos sobre a concepção de educação, de tecnologia, de formação, de planejamento, gestão 

e formação fossem (com)partilhados. Por mais que, inicialmente, alguns membros da SEDUC 

possuíssem um entendimento dicotômico sobre o projeto, no decorrer da formação isso foi 

superado, fundindo-se num processo articulado e contextualizado de planejamento e gestão da 

formação, com a contribuição dos vários olhares dos sujeitos envolvidos, que visasse à 

qualidade social. 

No decorrer no projeto, o planejamento e a gestão da formação contínua dos 

professores para uso das tecnologias foi se constituindo como um processo dialógico, em 

colaboração interinstitucional, articulando os vários sujeitos em rede de formação distribuída, 

possibilitando o compartilhamento, a reflexão, a distribuição de ações, os momentos de 

depuração e a definição de estratégias que pudessem encontrar soluções para as muitas 

dificuldades encontradas no contexto das escolas. 

Considera-se que no planejamento e na gestão da formação contínua do processo de 

formação do Projeto UCA Tocantins tenha emergido elementos de duas espirais: 1. A Espiral 
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Ascendente do Planejamento e da Gestão da Formação Contínua; e 2. A Espiral Ascendente da 

Formação em Rede do Projeto UCA Tocantins, que emergiu das condições pedagógicas criadas 

a partir das dinâmicas de planejamento e de gestão da formação, que podem sintetizar em: 

encontros gerais das equipes das IES Locais e Globais, reuniões de trabalho da equipe da IES 

Local UFT, encontros presenciais de formação junto à escola, reuniões de orientação da equipe 

de formação via Skype, reuniões de trabalho com a equipe da UFT e encontros gerais com a 

equipe da UFT e da PUC-SP. E, todo esse movimento contínuo tem como base “[...] a ideia de 

ciclo de movimentos contínuos para novas compreensões – é central nas teorias que propõem 

a aprendizagem como processo de construção do conhecimento que há na interação do sujeito 

com o seu meio” (VALENTE, 2012, p. 23). 

A planificação dos módulos se constituiu como processo de contextualização da 

Proposta de Formação Brasil às especificidades do Projeto UCA Tocantins. E, a planificação 

inicial e continuada (anexos M e N) evidencia de forma mais objetiva a mudança no currículo 

da formação no período de 2012- 2013, pois foi o momento em que a equipe de formação do 

Projeto UCA Tocantins, a partir das demandas apresentadas, estudou, analisou e propôs uma 

forma de reorganização, contextualizada do currículo da formação, considerando as 

necessidades das escolas, as dificuldades e soluções encontradas pela equipe do projeto. A 

contextualização se deu em parceria entre a equipe da UFT e PUC-SP e sua aprovação 

aconteceu em encontros em que estavam presentes membros das instituições que, após as 

socializações, reflexões e ponderações aprovaram o documento para ser implementado nas 

escolas.  

Reitera-se aqui que para a efetivação de um currículo da formação contínua que seja 

contextualizado, é necessário que seus idealizadores elaborem propostas de formação que 

possibilitem flexibilidade, que sejam compromissadas com o contexto da escola, possuam 

momentos presenciais e a distância, integradas ao calendário escolar e computadas como parte 

das atividades de trabalho do professor. Essas questões devem ser observadas visto que, como 

é mencionado pelos professores nos estudos de caso apontados nessa tese, não é fácil realizar 

uma formação continuada em que os professores sacrifiquem suas horas de descanso para ficar 

na escola estudando.   

Outro fator que dificultou/a o desenvolvimento de metas e ações previstas é a ausência 

ou a insuficiência de recursos orçamentários pelos órgãos proponentes de programas de 

formação contínua de professores em escala macro, meso ou micro. Nesse sentido, lembra-se 

aqui que o processo de formação da IES Global junto a IES Local ficou comprometido, pois 
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não foi liberado orçamento para realização da formação in loco. No tocante a formação do 

Projeto UCA Tocantins, o orçamento liberado não foi suficiente para manter um atendimento 

contínuo in loco da equipe de formação. Entretanto, a equipe formação do projeto utilizou-se 

de vários mecanismos para manter o diálogo permanente: realização de reuniões via Skype, uso 

do AVA do curso, elaboração da “Comunidade de gestão da formação” (virtual), trocas de e-

mail, elaboração um cronograma de reuniões de trabalho e encontros presenciais que 

permitiram o acompanhamento, orientação, planejamento e a gestão da formação. 

 Considera-se que o Projeto UCA Tocantins – apesar dos problemas enfrentados – 

conseguiu articular uma parceria entre a UFT, a PUC-SP, a SEDUC e a UNDIME até então 

inexistente, colaborando diretamente para formação de uma equipe como experiência em 

formação continuada de professores para uso das tecnologias, tanto que em 2013 foi elaborado 

o ProUCA Tocantins UFT, para formação de 2065 professores distribuídos em 135 escolas, em 

74 municípios do Tocantins, desenvolvido no período de 2013 a 2014.  

Diante dos resultados apresentados no anexo P e da continuidade das ações de 

formação no Estado do Tocantins com a elaboração do ProUCA Tocantins UFT 2013-2014, 

considera-se que existem evidências de que as mudanças no currículo da formação apresentam 

indícios que inovações em relação ao uso das tecnologias no currículo da formação contínua de 

professores, como pressupõe Dias (2013), têm acontecido e isso pode ser verificado, 

principalmente, ao se observar os conhecimentos produzidos na formação do Projeto UCA 

Tocantins no período de 2010 a 2013. 

Acredita-se que, mesmo se tratando de um banco de dados pessoal, todos os 

documentos produzidos nesse período foram socializados com a equipe no contínuo do projeto, 

o que permitia a sua realimentação. Assim, essa pesquisa evidenciou a importância do registro 

da formação contínua, que no contexto do Projeto UCA Tocantins possibilitou reflexões 

contínuas e o desenvolvimento do estudo da tese, e que podem contribuir para melhorar os 

processos de formação contínua de professores para uso das tecnologias, como também, as 

demais formações.  

As análises realizadas na tese tiveram as contribuições das pesquisas de Almeida e 

Valente (2011), Silva (2006), Nóvoa (2006), Pimenta (2010), Almeida (2014), Imbernón (2010) 

entre outros, que apontam a necessidade de estudos que: tratem da formação contínua de 

professores; valorizem os conhecimentos produzidos no contexto das escolas; privilegiem a 

formação contextualizada e contínua; onde as tecnologias sejam pensadas como estruturantes 

da vida em sociedade; e, enquanto artefatos culturais, sejam integradas ao currículo escolar, que 
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a pesquisa-ação e a rede de formação sejam elementos intrínsecos dos processos de formação 

contínua de professores. 

Espera-se que esta tese seja o começo de novas inquietações sobre a necessidade de se 

pensar o planejamento e a gestão da formação contínua de professores como elemento 

constituinte do processo formativo. Ainda, deseja-se que haja uma maior utilização dos AVA 

dos cursos de formação e que estes permitam a sistematização de todo material produzido no 

curso, e que, a partir da reflexão sobre os registros e processos de desenvolvimento da formação, 

surjam oportunidades de reinventar caminhos e manter viva a memória das trajetórias pessoal 

profissional, uma vez que o conhecimento sobre estas e sobre os processos que constituem o 

indivíduo podem levar a problematização, reflexões, depurações e construção de novos cenários 

que possibilitem saltos de qualidade na formação. 

 É preciso que as formações contínuas para uso das tecnologias considerem os 

contextos, os profissionais existentes, suas condições materiais e humanas, para que diante 

disso, possam pensar quais são as condições pedagógicas necessárias de planejamento e de 

gestão da formação. Dessa forma, pode ser possível que os profissionais consigam transformar 

“Retalhos” em “Colchas”, tendo condições de transformar as informações em conhecimentos 

elaborados, e que isso os ajude a promover mudanças pedagógicas intencionais nos contextos 

vividos. Isso porque, apesar das dificuldades encontradas pela equipe de formação do Projeto 

UCA Tocantins, observa-se que houve mudanças que apresentam indícios de inovação ao 

currículo da formação, destacando-se: a Espiral do Planejamento e da Gestão da Formação 

Contínua do Projeto UCA Tocantins; a Espiral da Equipe de Formação em Rede do Projeto 

UCA Tocantins; e o Web currículo da formação. 

No entanto, outras perguntas surgem: O planejamento e a gestão da formação contínua 

desenvolvido no Projeto UCA Tocantins vale para outras experiências? As espirais do 

Planejamento e da Gestão da Formação Contínua do Projeto UCA Tocantins, da Equipe de 

Formação em Rede do Projeto UCA Tocantins e o Web currículo da formação, podem ser 

observados em outros cursos de formação? É possível pensar um designer de formação que 

permita a sistematização dos seus registros no ambiente do curso? É possível pensar num 

designer de curso de formação que potencialize a formação em rede distribuída, com 

planejamento e a gestão da formação contínua que possibilite as condições pedagógicas de 

construção de conhecimento? E como atingir tal propósito? Esses questionamentos apontam a 

necessidade de outros estudos que possam desvelar esses cenários. 
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Ao final dessas considerações é possível mencionar que as discussões realizadas na 

tese, na perspectiva de analisar e compreender a relevância das dinâmicas de planejamento e de 

gestão da formação contínua para uso das tecnologias, permitem um repensar sobre os saberes 

e os fazeres que são inerentes a essa formação, principalmente ao se defender que esta ocorra 

num processo dialógico, colaborativo, cooperativo, reflexivo, com distribuição das ações 

coletivas, com compartilhamento e produção das informações e do conhecimento em rede. Isso 

porque “embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode 

começar agora e fazer um novo fim”52. 

  

  

                                                           
52 Frase atribuída a Chico Xavier, sem identificação da fonte. 
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APENDICE A: QUADROS SÍNTESE DOS RESULTADOS DA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA 

 

Quadros síntese dos resultados da Revisão Sistemática de Literatura – levantamento das teses, dissertações e artigos, das bases de dados: CAPES, PUC/SP, ERIC e 

RECAAP, que encontradas utilizando os descritores: 1. Currículo/tecnologia/laptop ou computador; 2. Formação/tecnologia/laptop ou computador portátil; 3. 

Planejamento/tecnologia/laptop ou computador portátil; 4. Gestão/tecnologia/laptop ou computador portátil. Utilizamos como refinamento o marco temporal, as dissertações e 

teses produzidas entre 01/01/2007 a 31/05/2014, outro refinamento utilizado, foi que os descritores estivessem contidos em todos os campos da busca avançada. Observa-se 

que no caso da base de dados da PUC/SP, foi necessário utilizar o operador lógico (and), entre as categorias. Consideramos que estes estudos tratam das categorias aplicadas a 

educação básica.  

 

Quadro das dissertações e teses das universidades brasileiras – base de dados Capes e PUC/SP – período janeiro/2007 a maio/2014. Currículo (C); Formação 
(F); Planejamento (P); Gestão (G). 

Ano 

Base 

Autor Título IES Área  Foco da pesquisa 

2007 

PUC 

G 

OLIVEIRA, 

Mônica Lopes 

de.  

Gestores escolares e suas visões 

sobre o uso das novas tecnologias no 

cotidiano da escola 

PUC-SP Mestrado em 

Linguística Aplicada 

e Estudos da 

Linguagem 

Identificar as visões de seis gestores escolares em relação ao 

uso das novas tecnologias no cotidiano da escola, 

principalmente do computador, e como eles veem seu papel 

diante disto 

2007 

PUC 
F 

GERVAI, 

Solange Maria 
Sanches.  

A Mediação Pedagógica em 

contextos de aprendizagem online 

PUC-SP Doutorado em 

Linguística Aplicada 
e Estudos da 

Linguagem 

Desenvolver e possibilitar processos de construção 

colaborativa de conhecimento.  

2008 

PUC 

P 

GONÇALVE

S, Lina Maria.  

Media call-free and interactivity: 

interactive potential in the system 

EaD/UNITINS. 

PUC-SP Mestrado em 

Educação: Currículo 

Compreender o potencial interativo de duas mídias muito 

usadas, neste sistema, e suas contribuições para a 

aprendizagem dos alunos 

2008 

PUC 

G 

MARIZA, 

Mendes 

 

Introdução do laptop em sala de aula 

indícios de mudança na organização e 

gestão da aula 

PUC-SP Mestrado em 

Educação: Currículo 

Identificar e analisar os indícios de mudanças que a introdução 

do Laptop Educacional traz na gestão e organização da sala de 

aula. O uso de tecnologia móvel e individual é uma tendência 

que está ocorrendo em todos os setores da sociedade. Estudo 

na Escola Dom Alano/Tocantins 

2008 

PUC 

G 

PAULESTINI

, Joana Vera 

Semacek.  

A utilização democrática e 

pedagógica de páginas criadas em 

ambientes virtuais para a 

comunicação entre equipe gestora e a 

comunidade de escolas estaduais. 

PUC-SP Mestrado em 

Educação: Currículo 

Análise do tipo de comunicação estabelecida entre as equipes 

gestoras de seis escolas estaduais de São Paulo e a sua 

comunidade, através de páginas web criadas pelos gestores nos 

sites de suas escolas e disponibilizadas na Internet, durante a 

sua participação no projeto.  



 

 

Ano 

Base 

Autor Título IES Área  Foco da pesquisa 

2009 

PUC 

F 

Nídia Lima 

Queiroz dos 

Santos 

Inclusão digital: historia de três 

professoras da rede pública estadual 

de São Paulo 

PUC-SP Mestre em Ensino da 

Matemática  

Descrever e analisar o desenvolvimento profissional de três 

professoras de matemática, a partir do momento em que 

optaram por incluir a tecnologia informática em sua prática 

docente 

2009 

PUC 

C 

SALDANHA, 

Rubem Paulo 

Torre.  

Indicadores de um currículo flexível 

no uso de computadores portáteis. 

PUC-SP Mestrado em  Investigar os indicadores de um currículo flexível 

evidenciados no uso de computadores portáteis em sala de 

aul 

2009 

PUC 

F 

BORGES, 

Marilene 

Andrade 

Ferreira.  

Apropriação das tecnologias de 

informação e comunicação pelos 

gestores educacionais 

PUC-SP Doutorado em 

Educação: Currículo 

Mostrar como ocorre a Apropriação das tecnologias digitais 

pelo sujeito, mais especificamente, desvelar e compreender 

como se configura esse processo.  

2010 

PUC 

F 

 

SANTOS, 

Paulo César.  

Meios de comunicação e 

interatividade com a TV digital: um 

estudo sobre suas possibilidades de 

uso no processo de 

ensino/aprendizagem. 

PUC-SP Mestrado em 

Tecnologias da 

Inteligência e Designer 

Digital 

Estudo sobre a utilização destes meios e foca no uso da 

televisão, retratando um pouco do uso da TV Escola e da 

TV Escola Digital Interativa (TVEDI). 

 



 

 

Ano 

Base 
Autor Título IES Área Foco da pesquisa 

2011 

PUC 

P 

GOMES, 

Celso Augusto 

Santos.  

Expandindo a sala de aula: 

recursos tecnológicos 

ubíquos em processos 

colaborativos de ensino e 

aprendizagem 

PUC/SP Mestrado em Educação: 

Currículo 

Buscou direcionamentos para o planejamento, execução e 

avaliação de atividades educacionais que fazem uso da 

ubiquidade de recursos tecnológicos comunicacionais. 

2011 

PUC 

C 

CAMPOS, 

Renata Helene 

Ferreira.  

Os desafios da integração 

dos computadores nos 

currículos escolares do 

Ensino Fundamental I de 

São Bernardo do Campo: 

construindo possibilidades 

PUC/SP Mestrado em Educação 

Currículo  

Analisar os desafios e as possibilidades de trabalhos no 

desenvolvimento das ações pedagógicas com uso 

de computadores no processo de ensino e aprendizagem nas 

escolas pesquisadas. 

2011 

PUC 

F 

 

PARADA, 

Eloa Azzena.  

TICs na escola: balanço de 

teses e dissertações 

brasileiras produzidas no 

período de 1990 a 2010 

PUC/SP Mestrado em Educação: 

História, Política e 

Sociedade 

Investigar as conexões estabelecidas entre a escola e esses 

“novos” recursos comunicativos. Em face do aumento 

significativo da produção acadêmica brasileira sobre 

as tecnologias na educação. 

2011 

PUC 

Capes 

P 

MANDAIO, 

Claudia  

Uso do computador portátil 

na escola: perspectivas de 

mudanças na prática 

pedagógica 

PUC/SP Mestrado Educação: 

Currículo 

Identificar os indícios de mudanças nas práticas que 

professores do Ensino Fundamental I de uma escola estadual e 

de uma escola municipal do interior de São Paulo 

desenvolvem com o uso de computador portátil em sala de 

aula. 

2011 

Capes 

F 

HOFFMANN, 

Daniela 

Stevanin 

Modalidade 1:1: tecnologia 

individual possibilitando 

redes para aprendizagem de 

fluência digital 

UFRGS Doutorado em 

Informática na Educação 

Identificar as relações entre a implementação da proposta 

pedagógica e a prática da modalidade 1:1 na escola, foram 

definidas três redes: a Rede de Atores, a Rede de Recursos, 

rede de Fluência Digital. 

2011 

Capes 

F 

VALLE, Lucia 

H. C. das 

Neves 

Um computador por aluno: 

trajetórias da pesquisa e do 

pensamento crítico discente 

na escola 

UFPE Mestrado Educação 

Matemática e Tecnologia 

Analisar a construção do pensamento crítico através da 

pesquisa escolar na web, com os laptops individuais em sala 

de aula, à luz de uma pedagogia da criticidade. 

 



 

 

Ano 

Base 
Autor Título IES Área Foco da pesquisa 

2012 

Capes 

G 

PINTO, Dayler 

Antonio Neves  

Análise dos problemas e soluções do 

sistema operacional Metasys nos 

laptops do PROUCA no colégio de 

aplicação da Universidade Federal de 

Sergipe. 

Universidade 

de 

Tiradentes 

Mestrado em 

Educação 

Analisar os problemas e soluções do Sistema 

Operacional Metasys nos laptops do PROUCA no 

Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Sergipe. 

2012 

Capes 

G 

RIGONI, Dirce M. 

R. G. Rafael   

Laptop Educacional: mecanismos 

sociocognitivos nos contextos de 

aprendizagem 

Universidade 

Federal de 

Caxias do 

Sul 

Mestrado em 

Educação 

Compreender os mecanismos sociocognitivos presentes 

nas trocas interindividuais dos estudantes nos diferentes 

contextos de aprendizagem em que faziam uso do 

laptop educacional na disciplina de história. 

2012 

Capes 

G 

TEIXEIRA, 

Adriana G. Dutra.  

Difusão tecnológica no ensino de 

linguagem: o uso de computadores 

portáteis nas aulas de língua 

Portuguesa sob a ótica da 

complexidade. 

UFMG Doutorado em 

Estudos 

Linguísticos 

Objetiva apresentar o modo como os docentes de Língua 

Portuguesa recebem as diretrizes dessas políticas e como 

estão incorporando o laptop educacional em suas aulas. 

Para tanto, direcionei esta pesquisa tomando como 

orientação um enfoque sistêmico de observação do 

contexto, que observa, antes de tudo, a interação dos 

agentes, como é o Paradigma da Complexidade. 

2012 

Capes 

G 

SARIAN, 

Maristela 

Cury.MARISTELA 

CURY 

A injunção ao novo e a repetição do 

velho: um olhar discursivo ao 

Programa Um Computador Por Aluno 

(PROUCA). 

Unicamp Doutorado em 

Linguística 

Análise de Discurso e busca compreender as redes de 

filiações e os trajetos de sentidos constituídos no 

Programa Um Computador por Aluno (PROUCA), do 

governo federal brasileiro, que, na discursividade 

institucional do Estado, é significado como um 

programa de inclusão digital, com vistas à melhoria do 

ensino-aprendizagem 

2012 

Capes 

G 

MALACARNE, 

Tana Cassia.  

O significado do fazer ciência no 

contexto da cultura digital emergente: 

um estudo em uma escola da região 

metropolitana de Porto Alegre 

participante do PROUCA. 

UNISINOS Mestrado em 

Educação 

Estudar os paradigmas que norteiam a ação pedagógica 

em relação ao fazer ciência antes e depois da chegada 

dos laptops em uma escola municipal da região 

metropolitana de Porto Alegre. 



 

 

2012 

Capes 

G 

CASTRO, Juscilei 

de Braga de  

A utilização de objeto de 

aprendizagem para compreensão de 

gráficos estatísticos. 

UFC Mestrado em 

Educação 

Investigar como uma sequência didática, baseada no uso 

de objetos de aprendizagem (OA), pode contribuir na 

aprendizagem de conceitos envolvidos no tratamento da 

informação como construção e interpretação de gráficos 

de barras e de setores. 

2012 

Capes 

C 

REIS, Alessandra 

de Oliveira 

O uso 1:1 do laptop na educação 

matemática: permanências e mudanças 

no ensino e na aprendizagem   

PUC/Minas Mestrado em 

Educação 

Identificar mudanças e permanências que ocorrem no 

ensino de matemática em uma escola pública municipal 

de Belo Horizonte que integra o Projeto UCA.  

2012 

PUC 

F 

PIORINO, Gilda 

Inez Pereira.  

A formação do professor e o 

desenvolvimento de competências 

pedagógicas em escola públicas que 

participa do Projeto UCA. 

PUC/SP Doutorado em 

Educação: 

Currículo 

Mostrar que a formação dos professores de uma escola 

que participa do Projeto Um Computador por Aluno – 

Projeto UCA possibilita o desenvolvimento de 

competências pedagógico-digitais. Visa, também, 

compreender o conceito de competência pedagógico-

digital. 

2012 

PUC 

Capes 

F 

WECKELMANN, 

Valéria Faria 

Indicadores de mudança nas práticas 

pedagógicas com uso do computador 

portátil em escola do Brasil e Portugal  

PUC/SP Doutorado em 

Educação: 

Currículo 

Identificar mudanças nas práticas pedagógicas de 

professores com o uso de computadores portáteis em 

escolas do Brasil e de Portugal 

2013 

PUC 

C 

NEIVA, Sonia M. 

de S. Fabrício. 

O laptop em sala de aula: práticas 

pedagógicas construídas 

PUC/SP Doutorado em 

Educação: 

Currículo 

Investigar as práticas pedagógicas com o uso 

do laptop educacional em sala de aula, tendo em vista a 

implantação do Projeto Um Computador por Aluno 

(UCA). A pesquisa teve como local o Colégio Estadual 

Dom Alano Marie Du Noday em Palmas (TO). 

 



 

 

Quadro dos artigos mapeados da base de dados Capes – período janeiro/2007 a maio/2014. 

Ano 

Base 

Autor Título Periódico Foco da pesquisa 

2007 

F 

Antonio 

Flavio 

Barbosa 

Moreira; 

Sonia 

Kramer.  

Contemporaneidade, educação e 

tecnologia  

Educação & 

Sociedade, 

Abordar o papel das tecnologias da comunicação e da informação na educação 

hoje, assim como examina a concepção de uma formação, a ser construída nos 

cursos que preparam professores e gestores, capaz de imprimir (uma outra) 

qualidade à educação e de contribuir para que o uso dos recursos tecnológicos 

facilite a discussão da cultura e se coloque a favor de um projeto de emancipação 

2007 

C 

Vázquez 

Alonso, 

Angel ; 

Manassero 

Mas, María 

Antonia 

Las actividades extraescolares 

relacionadas con la ciencia y la 

tecnología 

 

REDIE: Revista 

Electrónica de 

Investigación 

Educativa 

Relatar os resultados de um estudo que aborda experiências escolares relacionados 

à ciência e tecnologia através da aplicação de inventário para uma amostra de 

estudantes que concluíram o ensino obrigatório lista (ensino básico). 

2008 

C 

Gisselle 

Gómez 

Ávalos 

El uso de la tecnología de la 

información y la comunicación y el 

diseño curricular 

Educación, Propõe diferentes maneiras de implementá-las na educação para enriquecer os 

processos de ensino e aprendizagem, a introdução de métodos inovadores de 

aprendizagem como interagir com a tecnologia a partir de adequadas estratégias 

de planejamento curricular. 

2012 

G 

Edson Luiz 

Riccio ; Mar

ici Cristine 

Gramacho 

Sakata 

RESULTADOS DO 9º CONTECSI 

– CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE GESTÃO 

DA TECNOLOGIA E SISTEMAS 

DE INFORMAÇÃO 

Journal of 

Information 

Systems and 

Technology 

Management 

Relatar neste documento as estatísticas, os dados e a importância do 9º 

CONTECSI – International Conference on Information Systems and Technology 

Management - Congresso Internacional de Gestão da Tecnologia e Sistemas de 

Informação, realizado entre 30 de maio a 01 de junho de 2012 pelo 

TECSI/EAC/FEA/USP na Universidade de São Paulo 

 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=4&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-06-27T11%3A35%3A53IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Contemporaneidade%2C%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20tecnologia%20Contemporaneity%2C%20education%20and%20technology&rft.jtitle=Educa%C3%A7%C3%A3o%20%26%20Sociedade&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Antonio%20Flavio%20Barbosa%20Moreira&rft.aucorp=&rft.date=2007&rft.volume=28&rft.issue=100&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1037&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01017330&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdoaj%3E7e65e093b733ac6ba13c3ab0fc0cef63%3C/doaj%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=4&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-06-27T11%3A35%3A53IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-doaj&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Contemporaneidade%2C%20educa%C3%A7%C3%A3o%20e%20tecnologia%20Contemporaneity%2C%20education%20and%20technology&rft.jtitle=Educa%C3%A7%C3%A3o%20%26%20Sociedade&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Antonio%20Flavio%20Barbosa%20Moreira&rft.aucorp=&rft.date=2007&rft.volume=28&rft.issue=100&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=1037&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=01017330&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdoaj%3E7e65e093b733ac6ba13c3ab0fc0cef63%3C/doaj%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?frbrVersion=3&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2014-06-27T12%3A57%3A27IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Las%20actividades%20extraescolares%20relacionadas%20con%20la%20ciencia%20y%20la%20tecnolog%C3%ADa&rft.jtitle=REDIE:%20Revista%20Electr%C3%B3nica%20de%20Investigaci%C3%B3n%20Educativa&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=V%C3%A1zquez%20Alonso%2C%20Angel&rft.aucorp=&rft.date=2007&rft.volume=9&rft.issue=1&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=&rft.epage=&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1607-4041&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000139407%3C/dialnet%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes
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Quadro dos artigos mapeados da base de dados ERIC - Education Resources Informatic – período janeiro/2007 a maio/2014/ tendo como 

referência - planning technology laptop. 

Ano Autor Título Periódico Foco da pesquisa 

2010 Lei, Jing 

 

Conditions for Ubiquitous Computing: 

What Can Be Learned from a 

Longitudinal Study 

Computers in the 

Schools, 

Analisou como um projeto de computação ubíqua evoluiu junto com as 

mudanças em professores, alunos, a infra-estrutura humana e infra-estrutura 

de tecnologia na escola. Este estudo também investigou quais eram as 

condições necessárias para a computação ubíqua bem sucedido e como essas 
condições mudaram em diferentes estágios de implementação 

2011 Cowie, 

Bronwen; 

Jones, 

Alister; 

Harlow, Ann 

Laptops for Teachers: Practices and 

Possibilities 

 

Teacher Development Relata os resultados da avaliação do impacto dos laptops no trabalho dos 

professores secundários de três anos. 

Nova Zelândia 

2011 Dexter, Sara 

 

School Technology Leadership: 

Artifacts in Systems of Practice 

Journal of School 

Leadership 

Organizam as práticas de liderança importantes incluem a partilha de uma 

visão de tecnologia, fornecimento de pessoal de apoio instrucional, alinhando 

recursos de tecnologia ao currículo, e garantindo oportunidades para que os 

professores aprendem, compartilham, e contribuir para a equipe de liderança. 

2011 Cowie, 

Bronwen; 

Jones, 

Alister; 

Harlow, Ann 

 

The Distribution of Leadership as an 

Influence on the Implementation of a 

National Policy Initiative: The 

Example of the Laptops for Teachers 

Scheme 

School Leadership & 

Management 

Ilustrar a natureza distribuída da liderança que apoiou professores e escolas 

para fazer uso de professores laptops pessoais acessados através dos Laptops 

do governo da Nova Zelândia para o esquema de Professores 

Ilustrar a natureza distribuída da liderança que apoiou os professores e as 

escolas a fazer uso de laptops pessoais acessados. Laptops governo da Nova 

Zelândia para o esquema de Professores. 

2012 Anthony, 

Anika Ball 

Activity Theory as a Framework for 

Investigating District-Classroom 

System Interactions and Their 

Influences on Technology Integration 

Journal of Research on 

Technology in 

Education 

Com base na teoria da atividade de terceira geração, este artigo conceitua a 

implementação da tecnologia como uma rede de atividades de planejamento 

e de integração realizados por especialistas em tecnologia, professores e 

administradores. 

2012 Towndrow, 

Phillip 
Alexander; 

Wan, Fareed 

Professional Learning during a One-to-

One Laptop Innovation 

Journal of Technology 

and Teacher Education 

Como os professores podem desenvolver e aprender profissionalmente para 

atender às condições de sala de aula e desafiadoras mudanças, "in situ". 
Neste trabalho, desenhar resultados ilustrativos de um estudo de ensino 

médio professores de inglês durante a implementação de uma inovação 

aprendizagem móvel ubíqua 



 

 

2012 Parnell, 

Will; 

Bartlett, 

Jackie 

 

iDocument: How Smartphones and 

Tablets Are Changing Documentation 

in Preschool and Primary Classrooms 

Young Children, Investigar a questão do que processos de documentação digitais e 

tecnológicos olhar como nas práticas cotidianas dos professores. Eles 

esperam que seus galpões de colaboração luz sobre o valor da tecnologia em 

documentar a aprendizagem das crianças. 

2013 Baggaley, 

Jon 

When Prophecy Fails 

 

Distance Education Analisa as previsões feitas pelo Horizon relatórios anuais e do projeto One 

Laptop Per Child. Ele sugere que esses projetos estão atualmente 

respondendo às críticas de uma forma semelhante ao descrito no estudo 

clássico "Quando Profecia Falha". 

2013 Topper, 

Andrew; 

Lancaster, 

Sean 

Common Challenges and Experiences 

of School Districts That Are 

Implementing One-to-One Computing 

Initiatives 

Computers in the 

Schools 

Compreender como e por que as iniciativas de computação de um-para-um 

estão sendo implementadas, como essas iniciativas são financiados e 

apoiados, e as expectativas ou pressupostos das partes interessadas que estão 

impulsionando a adoção desse tipo de tecnologia. 

 



 

 

Quadro dos artigos mapeados da base de dados ERIC - Education Resources  Informatic – período janeiro/2007 a maio/2014/ tendo como 

referência - : management technology laptop 

Ano Autor Título Periódico Foco da pesquisa 

2010 Chen, Hong-Ren; Huang, Hui-

Ling 

User Acceptance of Mobile 

Knowledge Management 

Learning System: Design and 

Analysis 

Educational 

Technology & Society 

Estudo a centrar-se a concepção de um sistema de aprendizagem 

de gestão de conhecimento móvel que incentiva os alunos a 

adquirir, armazenar, compartilhar, aplicar e criar conhecimento. 

2010 Gaved, Mark; Collins, Trevor; 

Mulholland, Paul; Kerawalla, 

Lucinda; Jones, Ann; Scanlon, 

Eileen; Littleton, Karen; Blake, 

Canan; Petrou, Marilena; Clough, 

Gill; Twiner, Alison 

Using Netbooks to Support 

Mobile Learners' 

Investigations across 

Activities and Places 

 

Open Learning Exploramos como laptops de pequeno formato ("netbooks") têm 

sido utilizados no âmbito dos inquéritos com base em 

provas realizadas pelos alunos do ensino secundário, em que 

medida estes são adequados para apoiar eficazmente os alunos 

de diferentes lugares e contextos, e suas implicações para o 

ensino aberto. 

2012 Wetzel, Keith; Marshall, Summer TPACK Goes to Sixth Grade: 

Lessons from a Middle School 

Teacher in a High-

Technology-Access 

Classroom 

Journal of Digital 

Learning in Teacher 

Education 

Estudo qualitativo abordando a questão: De que forma é que um 

professor de ensino médio sexta série mostram evidências de 

comportamentos que se encaixam no Pedagógico Tecnológico 

conhecimento do conteúdo (Technological Pedagogical Content 

Knowledge - TPACK), ou seja, Conhecimento pedagógico do 

conteúdo tecnológico, quadro na sala de aula? 

2013 Zuber, Edward Nordin; Anderson, 

Judy 

The Initial Response of 

Secondary Mathematics 

Teachers to a One-to-One 

Laptop Program 

Mathematics Education 

Research Journal, 

Investigou as experiências e crenças de 28 professores de 

Matemática em cinco escolas secundárias durante o segundo ano 

do programa de laptop Revolução Educação Digital New South 

Wales. 

2013 Storz, Mark G.; Hoffman, Amy R. Examining Response to a 

One-to-One Computer 

Initiative: Student and Teacher 

Voices 

RMLE Online: 

Research in Middle 

Level Education 

Análise de transcrições de entrevistas pré e pós-implementação 

de 47 alunos e oito professores produziram padrões de respostas 

para iluminar como a computação em um para um mudou 

"experiências de aprendizagem e os professores dos alunos 

práticas pedagógicas. 

 



 

 

Quadro dos artigos mapeados da base de dados ERIC - Education Resources Informatic – período janeiro/2007 a maio/2014/ tendo como 

referência - curriculum technology laptop : 20 artigos – significativos 10 

Ano Autor Título Periódico Foco da pesquisa 

2010 Allan, Walter C.; Erickson, 

Jeryl L.; Brookhouse, Phil; 

Johnson, Judith L. 

Teacher Professional 

Development through a 

Collaborative Curriculum 

Project--An Example of 
TPACK in Maine 

TechTrends: Linking 

Research and Practice 

to Improve Learn 

Programa de laptop de um-para-um de Maine oferece uma 

oportunidade ideal para explorar as condições que otimizam a 

integração professor de currículo focado em tecnologia em sala 

de aula. Assim, cada um dos elementos de TPACK (tecnologia, 
pedagogia e conhecimento do conteúdo) trabalharam em 

conjunto para produzir o currículo centrado na simulação final 

ecologia. 

2011 Fluck, Andrew E. Laptop Classes in Some 

Australian Government 

Primary Schools 
 

Australian Educational 

Computing 

Análise comparativa mostra como o potencial de escolaridade 

baseada laptop pode ser em conflito através de preocupações 

sobre a direção currículo e equidade. A falta de congruência 
entre as affordances de TIC e restrições curriculares 

convencionais são sugeridas como a razão pela qual a Austrália 

não tem foco nesta 

2011 Larkin, Kevin; Finger, Glenn Informing One-to-One 

Computing in Primary 

Schools: Student Use of 

Netbooks 

Australasian Journal of 

Educational 

Technology 

Analisa as principais conclusões de um estudo realizado em 

quatro Ano 7 salas de aula em que os alunos foram fornecidos 

com computadores notebook como uma alternativa para os 

computadores portáteis mais caros 

2011 Morris, Jonathan Padraig Digital Bridge or Digital 

Divide? A Case Study Review 

of the Implementation of the 

"Computers for Pupils 

Programme" in a Birmingham 

Secondary School 

Journal of Information 

Technology Education 

Este estudo tem o papel de avalia a implementação dos 

computadores para o programa de alunos e sua extensão, o 

programa Universal Home Access, numa escola secundária 

Birmingham. Este estudo de caso utiliza uma abordagem mista 

método complementar - o método de questionário com um ano 9 

grupo de alunos e entrevistas com os professores de TIC 

2012 Rosen,Yigal; Beck-Hill, Dawne Intertwining Digital Content 

and a One-to-One Laptop 

Environment in Teaching and 

Learning: Lessons from the 

Time to Know Program 

Journal of Research on 

Technology in 

Education, 

Estudo fornece uma visão abrangente de efeitos de um programa 

de computação de um-para-um construtivista de ensino e 

aprendizagem práticas, bem como realizações de aprendizagem 

dos alunos 



 

 

2012 Heredia, Yolanda; Icaza, Jose I. Technology-Based 

Participatory Learning for 

Indigenous Children in 

Chiapas Schools, Mexico 

Journal of Information 

Technology Education: 

Innovations in Practice 

Estudo foi descrever o impacto educacional de usar os netbooks 

Classmate PC e da Plataforma Educacional Açúcar na prática 

pedagógica de instrutores da comunidade (professores) e no 

desenvolvimento de competências tecnológicas e cognitivas dos 

estudantes em terceira e quarta séries da Fundamental escola.  

2013 Richardson, Will Students First, Not Stuff Educational 

Leadership 

Estudo sobre como esse momento de explosão tecnológica 

levanta uma série de questões importantes para os líderes da 

educação que falam diretamente ao modo como as pessoas 

pensam sobre as potencialidades da tecnologia na escola. 

2014 Beavis, Catherine Games as Text, Games as 

Action: Video Games in the 

English Classroom 

Journal of Adolescent 

& Adult Literacy 

Descrever abordagens para trabalhar com jogos em sala de aula 

Inglês, e apresenta um modelo para jogos de alfabetização 

crítica que implica pensar em jogos como texto e ação.  

2014 Wikan, Gerd; Molster, Terje; 

Faugli, Bjorn; Hope, Rafael 

Digital Multimodal Texts and 

Their Role in Project Work: 
Opportunities and Dilemmas 

Technology, Pedagogy 

and Education 

Explora como e em que medida a produção de texto multimodal 

digital pode desempenhar um papel no trabalho de projecto. O 
foco é em cima de descrever e compreender como os professores 

e alunos visualizar produção de texto multimodal como parte de 

um processo de aprendizagem. 

 



 

 

Quadro dos artigos mapeados da base de dados Banco de dados RCAAP: Dissertações e teses -  período janeiro/2007 a maio/2014/ 

Ano Autor Título Instituição Área  Foco da pesquisa 

2009 

 

F 

Ana Teresa 

Collares 

Pereira da 

Silveira 

Botelho  

As Tecnologias de Informação e 

Comunicação na formação 

inicial de professore em 

Portugal: uma prática educativa 

na Escola Superior de Educação 

João de Deus 

UNIVERSIDAD DE 

MÁLAGA  

Facultad de Ciencias de la 

Educación. 

Doutorado em 

Ciências da 

Educação  

Identificar os factores que promovem a utilização e/ou 

integração das Tecnologias de Informação e Comunicação 

na formação inicial de professores do 1º ciclo do Ensino 

Básico, na Escola Superior de Educação João de Deus e 

propor estratégias para contribuir para a integração das 

mesmas junto das escola e dos professores 

2011 

 

F 

Paiva, 

Maria 

Jacinta 

Apolinário 

Ferreira d' 

Almeida 

As tecnologias de informação e 

comunicação na educação : 

diagnósticos, reflexões e uma 

experiência com o e-mail numa 

escola de 3º ciclo 

Fac. de Psicologia e 

Ciências da educação de 

Coimbra 

Doutorado em 

Ciências da 

Educação 

(Tecnologia 

Educativa) 

Investigação – reflexão – ação que partiu dos dados de dois 

estudos de âmbito nacional sobre a utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) por 

professores e alunos dos ensinos básico e secundário em 

Portugal 

2012 

 

F 

Bruno 

Alexandre 

Azevedo 

Esteves 

A utilização do computador 

Magalhães na transformação  

das práticas educativas: Projeto 

desenvolvido no  

Agrupamento de Escolas de 
Miranda do Douro 

Escola Superior de 

Educação de  
Bragança 

Mestrado em 

TIC na  

Educação e 

Formação 
 

Analisar a utilização das TIC nas escolas onde o projeto foi 

implementado, capacitar os professores para a utilização do 

programa Edilim, e, por fim, mudar práticas educativas com 

recurso às novas tecnologias. 

2013 

 

F 

Vânia 

Sofia 

Lopes 

Calha  

Computador Magalhães 

Aquisição e Utilização em 

Contexto Educativo  

Escola Superior de 

Educação do Instituto 

Politécnico de Castelo 

Branco 

Mestre em 

Educação Pré-

escolar e 1º 

Ciclo do Ensino 

Básico 

Investigar o processo de aquisição e utilização do 

computador Magalhães em contexto educativo, refletindo a 

integração e aplicação dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do curso. 

 

https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/browse?type=author&value=Paiva%2C+Maria+Jacinta+Apolin%C3%A1rio+Ferreira+d%27+Almeida
https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/browse?type=author&value=Paiva%2C+Maria+Jacinta+Apolin%C3%A1rio+Ferreira+d%27+Almeida
https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/browse?type=author&value=Paiva%2C+Maria+Jacinta+Apolin%C3%A1rio+Ferreira+d%27+Almeida
https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/browse?type=author&value=Paiva%2C+Maria+Jacinta+Apolin%C3%A1rio+Ferreira+d%27+Almeida
https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/browse?type=author&value=Paiva%2C+Maria+Jacinta+Apolin%C3%A1rio+Ferreira+d%27+Almeida
https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/browse?type=author&value=Paiva%2C+Maria+Jacinta+Apolin%C3%A1rio+Ferreira+d%27+Almeida


 

 

Quadro dos artigos mapeados da base de dados Banco de dados RCAAP: artigos -  período janeiro/2007 a maio/2014/ 

Ano Autor Título Periódico Foco da pesquisa 

2011 

 

F 

Clara Pereira 

Coutinho 

TPACK: em busca de um 

referêncial teórico para a formação 

de professors em tecnologia 

educativa 

Universidade Metropolitana de Santos 

(Unimes)  

Núcleo de Educação a Distância - 

Unimes Virtual  

análise da investigação recente leva-nos a perspectivar 

resultados contraditórios tanto a nível do sucesso como 

do insucesso da integração curricular das Tecnologias de 

Informação e Comunicação. 

2012 

 

F 

Rodrigues, Maria 

José 

Vieira, Rui 

Marques 

 

Programa de formação de 

educadoras de infância: seu 

contributo para a (re)construção de 

concepções  

Revista Electrónica de Enseñanza de las 

Ciencias 

Abordagem das ciências, numa perspectiva ciência-

tecnologia-sociedade, assume um papel integrante e 

integrador das aprendizagens das crianças, de acordo 

com as atuais orientações curriculares na área das 

ciências 

2012 

 

F 

Carrapiço, 

Fernando; Rodrígue

z Miranda, 

Francisco 

O perfil do professor no contexto 

de crise económica e no quadro da 

sociedade da informação e 

comunicação 

 

Saber & Educar Aborda a relação da escola com a sociedade num 

contexto de crise. Envolve os atores educativos e discute 

o papel do professor face aos desafios atuais. Define o 

perfil do professor para os tempos atuais e futuros. 

2013 
 

F 

 

Sampaio, Patrícia 
Alexandra da Silva 

Ribeiro 

Coutinho, Clara 

Pereira 

Quadros interativos na educação 
uma avaliação a partir das 

pesquisas da área 

Universidade do Minho, Braga Portugal Apresentar uma síntese de diversos estudos que têm sido 
feitos em Portugal e em outras partes do mundo a 

respeito da utilização dos quadros interativos em 

contexto educativo. 

 

https://bibliotecadigital.ipb.pt/browse?type=author&value=Rodrigues%2C+Maria+Jos%C3%A9
https://bibliotecadigital.ipb.pt/browse?type=author&value=Rodrigues%2C+Maria+Jos%C3%A9
https://bibliotecadigital.ipb.pt/browse?type=author&value=Vieira%2C+Rui+Marques
https://bibliotecadigital.ipb.pt/browse?type=author&value=Vieira%2C+Rui+Marques
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ANEXO A: OS PASSOS DE UMA EPOPEIA: PRINCIPAIS AÇÕES QUE RESULTARAM 

NA CRIAÇÃO DO ESTADO DO TOCANTINS AO LONGO DOS SÉCULOS XVII, XIX E 

XX – PRODUÇÃO DE RODIGUES (2008, p. 107 – 109). 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO B - ORIENTAÇÕES PARA ATIVIDADES DO MÓDULO PARA 2010 IES 

GLOBAL PUC-SP. 01/08/2010 

 

Atividades do Módulo 1 - Apropriação Tecnológica 

 

Módulo 1 – Temática 1 

Atividade 1 – Temática 1 (Módulo 1): Linux 

Assista ao vídeo abaixo sobre “Distribuições Linux”, feito pelo programa televisivo Olhar Digital e 

conheça um pouco mais sobre as distribuições Linux. Procure perceber as semelhanças entre elas e 

a distribuição MetaSys que você está usando. 

 

Atividade 2– Temática 1 (Módulo 1): Linux 

1) Vamos acessar o fórum no E-Proinfo intitulado “Interface Gráfica do MetaSys”  e registrar as 

impressões sobre o processo de interação com o Sistema Operacional do laptop do Projeto UCA, 

ressaltando suas qualidades, facilidades e as dificuldades encontradas. Utilizaremos como base para 

o processo de reconhecimento deste sistema o tutorial “Interface Gráfica (KDE) Metasys”, indicado 

na página anterior. Não deixem de compartilhar suas impressões com seus colegas -  é importante 

para que possam juntos compreender os recursos presentes nesta distribuição Linux. 

Fórum 1 – Temática 1 (Módulo 1) - “Interface Gráfica do MetaSys”  

Registre aqui as impressões sobre o processo de interação com o Sistema Operacional do laptop do 

Projeto UCA, ressaltando suas qualidades, facilidades e as dificuldades encontradas. Utilizaremos 

como base para o processo de reconhecimento deste sistema o tutorial “Interface Gráfica (KDE) 

Metasys”, indicado na página anterior. Não deixem de compartilhar suas impressões com seus 

colegas -  é importante para que possam juntos compreender os recursos presentes nesta distribuição 

Linux. 

 

Atividade 1 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas 

1) Dentro da pasta Documentos, na Pasta do Usuário, que tal criar uma pasta com o seu nome? 

2) Atividade com a ferramenta Diário do E-Proinfo: 

Após a proposta de atividade acima, registre em seu diário as facilidades que você encontrou no 

Konqueror.  



 

 

Diário 1 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas 

1) Dentro da pasta Documentos, na Pasta do Usuário, que tal criar uma pasta com o seu nome? 

2) Atividade com a ferramenta Diário do E-Proinfo: 

Após a proposta de atividade acima, registre aqui em seu diário as facilidades que você encontrou 

no Konqueror. 

 

Atividade 02 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas: 

1)Vamos praticar? Então, tente alterar as permissões da pasta que você criou na atividade anterior, 

para que o Grupo tenha Acesso Somente para Ler e os outros tenham Acesso Negado. 

 

Atividade 03 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas 

Nesta atividade, propomos uma pesquisa sobre "Trabalhando com permissões". Feita a pesquisa, 

publique seu resultado no ambiente e.Proinfo, opção Conteúdo - Portfólio. 

Para Saber Mais: 

Texto Trabalhando com Permissões  

(http://www.gdhpress.com.br/entendendo/leia/index.php?p=cap2-12) 

Portfólio 03 - Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas 

Poste a pesquisa realizada na atividade Atividade 03 Temática 1 (Módulo 1): Arquivos e Pastas. 

 

Módulo 1 – Temática 2 

 

Atividade 1 - Temática 2 (Módulo 1): Navegadores 

Você conhece algum navegador? Busque em seu computador um navegador web. Acesse 

Comunicação > Diário no E-Proinfo e procure registrar suas impressões sobre quais navegadores 

você conhece, qual é o seu preferido e por quê. 

Lembre-se: Navegador também é conhecido como browser.  

Acesse seu navegador e procure conhecer o ambiente. Onde visualizamos o conteúdo da web? 

Podemos registrar os conteúdos que mais gostamos? Gaste um tempo "bisbilhotando" as várias 

opções que este ambiente disponibiliza. Afinal, é bom a gente conhecer o transporte que iremos 

utilizar em nossa viagem. Comente com seus colegas no fórum "Navegadores" quais 

funcionalidades você descobriu e para que acha que servem. 

http://www.gdhpress.com.br/entendendo/leia/index.php?p=cap2-12


 

Diário 1 - Temática 2 (Módulo 1) 

Volte a atividade 1 – Temática 2 (Módulo 1) e registre aqui no diário procure registrar suas 

impressões sobre quais navegadores você conhece, qual é o seu preferido e por quê. Lembre-se: 

Navegador também é conhecido como browser. Acesse seu navegador e procure conhecer o 

ambiente. Onde visualizamos o conteúdo da web? Podemos registrar os conteúdos que mais 

gostamos? Gaste um tempo "bisbilhotando" as várias opções que este ambiente disponibiliza. 

Afinal, é bom a gente conhecer o transporte que iremos utilizar em nossa viagem. Comente com 

seus colegas no fórum "Navegadores" quais funcionalidades você descobriu e para que acha que 

servem. 

 

Atividade 2 - Temática 2 (Módulo 1): Navegadores 

Agora que você já conhece o navegador web, visite a página www.dominiopublico.gov.br e 

pesquise por obras de autores de sua preferência, como Machado de Assis e Fernando Pessoa. 

Escolha uma obra do autor pesquisado e salve-a em seu computador. 

Para referências futuras, adicione as páginas do Instituto UFC Virtual e do Domínio Público em 

seus Favoritos. Salve alguma imagem da web que você achou interessante em seu computador. 

Após este exercício, vá ao Fórum "Navegadores" e compartilhe com seus colegas as facilidades e 

dificuldades encontradas nesta temática. 

Fórum 1 - Temática 2 (Módulo 1): Navegadores 

Agora que você já conhece o navegador web, visite a página www.dominiopublico.gov.br e 

pesquise por obras de autores de sua preferência, como Machado de Assis e Fernando Pessoa. 

Escolha uma obra do autor pesquisado e salve-a em seu computador. 

Para referências futuras, adicione as páginas do Instituto UFC Virtual e do Domínio Público em 

seus Favoritos. Salve alguma imagem da web que você achou interessante em seu computador. 

Após este exercício, registre aqui Fórum "Navegadores" e compartilhe com seus colegas as 

facilidades e dificuldades encontradas nesta temática. 

Bom fórum!!! 

 

Atividade 1 - Temática 2 (Módulo 1): Ferramentas de Busca  

Agora que você já domina bem essa ferramenta de busca, faça uma relação com algumas palavras-

chave que fazem parte do seu dia a dia e pesquise artigos, questionamentos, imagens, etc. Após a 

pesquisa, compartilhe com seus colegas, no fórum E-Proinfo intitulado: "Ferramenta de Busca", 

http://www.dominiopublico.gov.br/
http://www.dominiopublico.gov.br/


 

como você conseguiu êxito em suas pesquisas. Aproveite para apresentar os pontos positivos e 

negativos dessa ferramenta.  

Fórum 2 - Temática 2 (Módulo 1): Ferramentas de Busca  

Atendendo a Atividade 1 - Temática 2 (Módulo 1) faça uma relação com algumas palavras-chave 

que fazem parte do seu dia a dia e pesquise artigos, questionamentos, imagens, etc. Após a pesquisa, 

compartilhe com seus colegas, no fórum E-Proinfo intitulado: "Ferramenta de Busca", como você 

conseguiu êxito em suas pesquisas. Aproveite para apresentar os pontos positivos e negativos dessa 

ferramenta.  

Bom fórum e ótimas reflexões !!! 

 

Módulo 1 – Temática 3 

 

Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Domínio Público 

Vamos até a opção fórum do ambiente virtual que estamos trabalhando (E-Proinfo). Vamos olhar o 

espaço de fóruns deste ambiente. Localize o fórum com o nome de “Portal Domínio Público” – 

subtema “Deixe-nos conhecer um pouco mais suas navegações participando com foco nas questões 

apresentadas” e lá compartilhe sobre as suas experiências com a internet, respondendo as seguintes 

indagações: 

a) Você costuma utilizar a Internet em sua casa ou no seu trabalho?  

b) Quais os sites que você costuma visitar?  

Se você nunca navegou ou se tem curiosidades sobre o que seus colegas encontraram na web, 

mesmo assim, vá ao fórum e pergunte, troque ideias conosco. 

Só avance nas nossas interações depois de acessar o fórum e participar deste diálogo. Nós teremos 

um tempo para expor nossas experiências. 

Fórum 1 – Temática 3 (Módulo 1) - Deixe-nos conhecer um pouco mais suas navegações 

participando com foco nas questões apresentadas 

Seguindo as orientações da Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Domínio Público 

compartilhe sobre as suas experiências com a internet, respondendo as seguintes indagações: 

a) Você costuma utilizar a Internet em sua casa ou no seu trabalho?  

b) Quais os sites que você costuma visitar?  

Se você nunca navegou ou se tem curiosidades sobre o que seus colegas encontraram na web, 

mesmo assim, vá ao fórum e pergunte, troque idéias conosco.  



 

Bom fórum!!! 

 

Atividade 2 – Temática 3 (Módulo 1): Domínio Público 

O que solicitamos a você é que explore este espaço. Vá até o fórum “Portal Domínio Público”, 

procure o subtema “Relatos sobre o Portal Domínio Público” e relate o que encontrou no Portal; 

sobre o que você acredita e que possa contribuir na sua vida educacional. Compartilhe com seus 

colegas algumas ideias que você possa ter tido sobre a aplicabilidade deste portal, sobre possíveis 

melhoras ou variações. 

Dica 

Para que você compreenda melhor a função do Fórum, queremos salientar que esta troca de 

informações entre os cursistas, a lapidação de ideias é muito bem aplicada no espaço do fórum. Ele 

existe, entre outras possibilidades, para consolidar este tipo de construção onde os sujeitos podem 

ter dificuldades para interagirem de forma presencial. Claro que a ideia não é substituir os encontros 

presenciais, mas criar uma opção para que vocês possam compartilhar entre si e trabalhar de forma 

cooperativa com quem não tem possibilidade de estar junto naquele momento. 

Fórum 2 – Temática 3 (Módulo 1): “Relatos sobre o Portal Domínio Publico” 

Leia a atividade Atividade 2 – Temática 3 (Módulo 1): Domínio Público e relate o que encontrou no 

Portal; sobre o que você acredita e que possa contribuir na sua vida educacional. Compartilhe com 

seus colegas algumas idéias que você possa ter tido sobre a aplicabilidade deste portal, sobre 

possíveis melhoras ou variações. 

Bom fórum! 

 

Atividade 3 – Temática 3: Domínio Público 

A capacidade de criação do grupo, certamente vai ultrapassar em muito as idéias que iremos 

compartilhar neste momento, por isso, não deixe de ir ao Fórum “Portal Domínio Público” no 

subtema que chamaremos de “Idéias e Relatos de Aplicação” para trocar e compartilhar com seus 

colegas as formas de utilização que vocês venham a desenvolver sobre o uso do portal.  

Dica: 

Algumas idéias na utilização deste portal:  

1. Gincana: buscar informações dentro do portal ou mesmo procurar informações dentro de um 

livro específico que pode ser encontrado no portal. Posteriormente, esta informação deve ser 

compartilhada com todos os envolvidos por e-mail ou através de outra ferramenta sugerida. 



 

2. Grupos de Pesquisa: buscar e selecionar no portal, de forma multidisciplinar, as diversas opções 

que podem ser úteis para a pesquisa. Proporcionando entre os participantes troca de informações.  

Fórum 3 – Temática 3 (Módulo 1): Portal Domínio Público - Idéias e Relatos de Aplicação” 

A capacidade de criação do grupo, certamente vai ultrapassar em muito as idéias que iremos 

compartilhar neste momento, por isso, compartilhe aqui no fórum com seus colegas as formas de 

utilização que vocês venham a desenvolver sobre o uso do portal. 

Bom fórum! 

 

Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Portal do Professor 

A fim de consolidar seus conhecimentos, elabore uma atividade virtual sobre algum assunto 

específico de seu interesse. Inclua recursos educacionais adequados e links para páginas da Web. 

Publique o resultado final, disponibilizando-o a todos os demais frequentadores do Portal do 

Professor. 

 

Atividade 2 – Temática 3 (Modulo 1): Portal do Professor 

No fórum Portal do Professor tem um espaço chamado "O que encontrei de interessante no Portal". 

Neste fórum você poderá trocar idéias e tentar descobrir um pouco mais com seus colegas sobre o 

portal do professor. 

Dicas: 

Vamos pensar juntos em algumas dicas para a construção das aulas. Estaremos disponibilizando 

aqui algumas idéias que você pode comentar e acrescentar no fórum relativo a “compartilhamento 

portal do professor”.Por favor, compreenda que o conteúdo aqui disponibilizado é uma base de 

informações para que se possa crescer nos fóruns e em outros espaços a partir das construções de 

vocês. Por este motivo existe um fórum chamado Portal do Professor com um espaço chamado “O 

que encontrei de interessante no Portal” . Neste fórum você poderá trocar idéias e tentar descobrir 

um pouco mais com seus colegas sobre o portal do professor. Vamos às dicas: 

1) Lembre-se que é muito importante deixar bem claro o que pretendemos com este tipo de 

conhecimento que estamos compartilhando, por isso é muito importante você deixar os objetivos e 

intenções bem definidos quando você está propondo uma aula virtual; 

2) Nós solicitamos que criasse uma aula virtual e deixasse a aula no portal. Para isso, queremos 

salientar alguns detalhes importantes. Tudo, ou quase tudo, o que você coloca em uma aula virtual 

tem que estar lá com um objetivo consciente e fundamentado. Só utilize imagens ou sons se você 



 

sentir que estes dois elementos podem de alguma forma ajudar na aprendizagem. Caso contrário 

você estará aumentando a aula e isso implicará em tempo de download. Uma aula pode ser bem 

legal e escrita de forma enxuta; 

3) Se utilizar uma imagem ou som procure ver quantos bytes têm uma imagem. Uma imagem ou 

gravação com muitos bytes demora para fazer o download e sua aula pode se perder por este 

motivo;  

4) Escreva a aula atento ao tamanho da letra, ao uso indiscriminado de cores e use seu bom senso. 

Letras em amarelo num fundo de tela laranja são uma combinação bem complicada. Cores 

excessivas também não ajudam na aprendizagem porque complicam a leitura; 

5) Sugira interações nos fóruns ou por listas de mensagens (e-mail) e deixe espaço os participantes 

escreverem sobre o que eles sabem sobre aquele assunto. 

Fórum 4 – Temática 3 (Modulo 1): O que encontrei de interessante no Portal 

Neste fórum você poderá trocar idéias e tentar descobrir um pouco mais com seus colegas sobre o 

portal do professor. Registre aqui o que você encontrou de mais interessante. 

 

Atividade 1 Temática 3 (Módulo 1): TV Escola 

Após pesquisa, compartilhe com seus colegas no fórum “O que é TV Escola” no E-Proinfo sobre o 

que você encontrou. Este fórum tem como objetivo apresentar, de forma compartilhada, os 

conceitos pesquisados sobre TV Escola. 

Fórum 5 – Temática 3 (Módulo 1) – O que é TV Escola 

Após pesquisa, compartilhe com seus colegas aqui no fórum sobre o que você encontrou no espaço 

TV Escola, este fórum tem como objetivo apresentar, de forma compartilhada, os conceitos 

pesquisados sobre TV Escola. 

Bom Fórum! 

 

Atividade 2 – Temática 3 (Módulo 1): TV Escola 

Utilizar o vídeo na escola tem a ver com a contextualização, articulando assim a teoria à prática. 

Aproximar mais os conteúdos abordados em sala de aula à realidade do estudante. 

Partindo deste princípio: 

Como o professor poderá utilizar deste recurso para incrementar ainda mais as aulas? 

Como o aluno construirá seu conhecimento de forma satisfatória utilizando desse recurso? 



 

Acesse o fórum do E-Proinfo “Utilização da TV Escola” e compartilhe com seus colegas as 

alternativas de utilização da TV Escola, recurso tão importante e pouco utilizado no espaço escolar.  

Aproveite para debater com seus colegas os pontos que você considera positivo e negativo nessa 

ferramenta. Tente juntamente com seus colegas desenvolver uma aula experimental com esse 

recurso. 

Fórum 5 – Temática 3 (Módulo 1) – “Utilização da TV Escola” 

Utilizar o vídeo na escola tem a ver com a contextualização, articulando assim a teoria à prática. 

Aproximar mais os conteúdos abordados em sala de aula à realidade do estudante. 

Partindo deste princípio: 

Como o professor poderá utilizar deste recurso para incrementar ainda mais as aulas? 

Como o aluno construirá seu conhecimento de forma satisfatória utilizando desse recurso? 

Compartilhe aqui no fórum com seus colegas as alternativas de utilização da TV Escola, um recurso 

tão importante e pouco utilizado no espaço escolar. 

Bom fórum! 

 

Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Ferramentas Tux 

Procure pensar em algumas atividades que possam ser realizadas com os participantes utilizando a 

ferramenta tux paint. Coloque suas sugestões no fórum do E-Proinfo intitulada de “Ferramentas 

Tux”.  

Vamos aguardar por sugestões de uso deste software no fórum relativo ao mesmo. Compartilhe suas 

ideias! 

Fórum 6 – Temática 3 (Módulo 1): Ferramentas Tux 

Procure pensar em algumas atividades que possam ser realizadas com os participantes utilizando a 

ferramenta tux paint. Coloque suas sugestões aqui no fórum.  

Compartilhe suas ideias! 

 

Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Squeak Etoys 

Crie um projeto no Squeak Etoys cujo tema seja de sua preferência. Procure utilizar o máximo de 

recursos que você viu no tutorial. Depois faça: 

a) Publique seu projeto no Portfólio do E-Proinfo intitulado “Meu projeto”, deixando público para 

que seus colegas possam ver o que você produziu. 



 

b) Depois vá ao fórum cujo tema é "Squeak Etoys" e registre suas impressões sobre o processo de 

utilização desta ferramenta. 

Portfólio 1 – Temática 3 (Módulo 1): Meu projeto 

Crie um projeto no Squeak Etoys cujo tema seja de sua preferência. Procure utilizar o máximo de 

recursos que você viu no tutorial. Depois publique aqui em seu Portfólio - Meu projeto, deixando 

público para que seus colegas possam ver o que você produziu. 

Fórum 6 – Temática 3 (Módulo 1) – Squeak Etoys 

Após criar o seu projeto no Squeak Etoys e publicar em seu portfólio registre suas impressões sobre 

o processo de utilização desta ferramenta aqui no fórum. 

Bom fórum!!! 

 

Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Logo 

Quais outros desenhos seriam possíveis de ensinar a tartaruga somente com esses comandos? 

Sabendo da existência desses dois comandos: FRENTE e ESQUERDA, o que os comandos ATRAS 

E DIREITA fariam? Tente testá-los para ver o que fazem. Existem muito mais comandos para se 

utilizar no Logo, podendo-se assim ensinar a tartaruga desenhos bem mais complexos.  

Busquem no Manual do KLogo-Turtle os comandos existentes e tente utilizá-los para realizar 

desenhos bem mais complexos. Para acessar o manual, inicie o KLogo-Turtle, vá ao menu Ajuda e 

clique no item Manual do KLogo-Turtle (ou pressione a tecla F1).  Surgirá uma nova janela, com 

uma árvore de navegação do lado esquerdo e o conteúdo do manual no lado direito. Não se esqueça 

de compartilhar com seus colegas as suas descobertas, no fórum "Logo". 

Fórum 7 – Temática 3 (Módulo 1) – Logo 

A atividade intitulada logo (Atividade 1 – Temática 3 (Módulo 1): Logo) você teve a oportunidade 

de se utilizar do logo, aqui no fórum você tem a oportunidade de compartilhar com os seus colegas. 

Aguardamos sua interação! 

 



 

 

ANEXO C - PLANIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MODULO 1 – APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICA 

 

 
Programa um Computador por Aluno – UCA 

 

OBS: Presencial de 4h 

Público: 

Cursistas 

Novatos 

Replanificação 

Atividade Orientações didáticas 
Publicação/Interação/ 

Compartilhamento 

Período de 

realização 

das 

atividades 

ATIV. 1 Atividade 2: Temática 1 - Linux 

Após a leitura do conteúdo da página 5 

veja o tutorial -  “Interface Gráfica 

(KDE) Metasys”. 

Acesse a ferramenta “Diário” no E-Proinfo e registre as impressões 

sobre o processo de interação com o Sistema Operacional do laptop 

do Projeto UCA, ressaltando suas qualidades, facilidades e as 

dificuldades encontradas.   

Não deixem de ler impressões de pelo menos 2 de seus colegas. 

Comunicação > 

Diário 

Presencial 

ATIV. 2 Atividade 3: Temática 1 – 

Arquivos e Pastas - Criar uma pasta; 

Kword - Criar um documento no 

processador de textos; 

KSpread - Criar uma planilha 

Kpresenter – Explorar o aplicativo 

 Criar dentro da pasta Documentos, na Pasta do Usuário de 

seu computador, uma pasta com o seu nome; 

 Criar um documento no KWord; 

 Criação de uma planilha eletrônica 

Comunicação > 

Diário 

Presencial 



 

 

ATIV. 3 Atividade 7: Temática 2 – Navegadores e 

Ferramenta de Busca – Utilizar a 

ferramenta de busca – Google 

Você conhece algum navegador? Busque em seu computador um 

navegador web.  

Agora que você já domina bem ferramenta de busca - Google, faça 

uma relação com algumas palavras-chave que fazem parte do seu 

dia a dia e pesquise artigos, questionamentos, imagens, etc. 

Após a pesquisa, elabore um pequeno texto com suas impressões, 

relatando como você conseguiu êxito em suas pesquisas. Aproveite 

para apresentar os pontos positivos e negativos dessa ferramenta, 

compartilhe com seus colegas, Comunicação > portfólio –  

Seu arquivo deverá atender os seguintes itens: 

a) Título: fonte: Arial, tamanho 14 pt; Centralizado; 

b) Corpo do texto: fonte: Arial, tamanho 12 pt; Justificado. 

Conteúdo > portfólio Presencial 

ATVI. 4 Atividade 11: Temática 3 – Domínio 

Público  

Explorando alguns portais: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquis

a/PesquisaObraForm.jsp 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.

html 

http://portal.mec.gov.br/tvescola/ 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option

=com_content&view=article&id=12336:t

v-escola&catid=299:tv-

escola&Itemid=685  

Após a navegação nos portais relate o que encontrou; sobre o que 

você acredita e que possa contribuir na sua vida educacional. 

Compartilhe com seus colegas algumas ideias que você possa ter 

tido sobre a aplicabilidade destes portais. 

Acesse Comunicação 

< Fórum Módulo 1 – 

Temática 3 - Tópico 

“Conhecendo os 

Portais 

Educacionais”e deixe 

sua reflexão. 

A distância 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp#_blank
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp#_blank
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html#_blank
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/index.html#_blank
http://portal.mec.gov.br/tvescola/#_blank
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12336:tv-escola&catid=299:tv-escola&Itemid=685#_blank
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12336:tv-escola&catid=299:tv-escola&Itemid=685#_blank
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12336:tv-escola&catid=299:tv-escola&Itemid=685#_blank
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12336:tv-escola&catid=299:tv-escola&Itemid=685#_blank


 

 

ATIV. 5 Atividade 15: Temática 3 - TV Escola 

Conhecendo a TV Escola 

Utilizar o vídeo na escola tem a ver com a contextualização, 

articulando assim a teoria à prática. Aproximar mais os conteúdos 

abordados em sala de aula à realidade do estudante. 

Partindo deste princípio: 

1. Como o professor poderá utilizar deste recurso para 

incrementar ainda mais as aulas?  

2. Como o aluno construirá seu conhecimento de forma 

satisfatória utilizando desse recurso?  

Compartilhe com seus 

colegas as alternativas 

de utilização da TV 

Escola, recurso tão 

importante e pouco 

utilizado no espaço 

escolar. Poste suas 

reflexões em 

Conteúdo <  Portfólio  

com o tema 

“Alternativas de 

Utilização da TV 

Escola” 

A distância 

ATIV. 6 Atividade 16: Temática 3 – Ferramentas 

Tux 

Explorar as ferramentas Tux  Paint 

no laptop ou no seu notebook no Sistema 

Operacional Linux Educacional 

Procure pensar em algumas atividades que possam ser realizadas 

com os alunos utilizando a ferramenta tux paint.  

 

Compartilhe suas 

sugestões de utilização 

da feramenta Tux Paint 

em Conteúdo <  

portfólio. 

A distância 

 



 

 

ANEXO D - PLANIFICAÇÃO DO MÓDULO I - APROPRIAÇÃO TECNOLÓGICO 

 

IES Local – Universidade Federal do Tocantins 

Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2010-2011 

Parceria: MEC/UFT/PUC-SP/SEDUC/NTE/NTM 

PLANO DE AÇÃO – Módulo 1 – Apropriação Tecnológica: 40 horas (12 horas presenciais e 28 a distância) 

O QUÊ 

(ações) 

COMO 

(especificar os procedimentos) 

QUEM 

(responsável 

pela ação) 

QUANDO 

(período de 

realização da 

ação) 

ONDE 

(local de realização da ação) 

 

1. Explorar o 

Ambiente 

colaborativo de 

Aprendizagem 

novo e-proinfo 

e as ferramentas 

do curso. 

1. Explorando as ferramentas: Download, Mural, 

Inscrição, Entidades, e-mail e Links Esqueceu sua 

senha?  

Cadastre-se 

2. Explorando as ferramentas que estão disponíveis 

na página principal (Meu Espaço) e seguintes links: 

Apoio, Comunicação, Conteúdo e Controle 

Acadêmico. 

3. Assistindo o vídeo institucional que apresenta os 

objetivos do Módulo 1 e as Metodologias utilizadas no 

referido módulo. 

Pesquisador/ 

Formador e 

Tutor 

A definir 

 

6 horas 

1. Esc. Est. Sancha Ferreira – Araguaína 

2. Esc. Mul. Willian Castelo Branco Martins 

3. Esc. Est. José Costa Soares – Guaraí 

4. Esc. Est. Dom Alano – Palmas 

5. Colégio Est. Beira Rio – Palmas 

6. Esc. Mul. Crispim Pereira Alencar – Palmas 

7. Esc. Mul. Luzia Tavares – Paraíso do 

Tocantins 

8. Esc. Est. Joca Costa – Dianópolis 

9. Esc. Est. Costa e Silva – Gurupi 

10. Esc. Mul. Antonio de Almeida Veras - 

Gurupi 

 



 

 

 

2.  Conhecer o 

Linux e os 

aplicativos do 

kOffice 

(Temática 1) 

 

1. Conhecendo o Sistema Operacional – Linux 

(manipulando o laptop educacional) 

2. Explorar as cinco abas horizontais na página 

inicial: temática 1 a 3, Guias e Tutoriais 

Conhecendo a história Linux (Metasys): Animação  

3. Atividade 1 _Assistir um vídeo “Distribuição 

Linux” 

4. Apresentando o Link 

“Para Saber Mais” com o objetivo de mostrar a 

amplitude  e o aprofundamento do  conhecimento 

sobre a temática abordada. 

5. Interface Gráfica : “ KDE Metasys” 

Atividade 2 _Fórum “Interface Gráfica do Metasys” 6. 

Explorar o koffice, KWord, KSpread, KPresenter 

Pesquisador/ 

Formador e 

Tutor 

 

A definir 

 

4 horas 

 

 

 

1. Esc. Est. Sancha Ferreira – Araguaína 

2. Esc. Mul. Willian Castelo Branco Martins 

3. Esc. Est. José Costa Soares – Guaraí 

4. Esc. Est. Dom Alano – Palmas 

5. Colégio Est. Beira Rio – Palmas 

6. Esc. Mul. Crispim Pereira Alencar – Palmas 

7. Esc. Mul. Luzia Tavares – Paraíso do 

Tocantins 

8. Esc. Est. Joca Costa – Dianópolis 

9. Esc. Est. Costa e Silva – Gurupi 

10. Esc. Mul. Antonio de Almeida Veras  - 

Gurupi 

 

3. Explorar as 

Ferramentas 

Educacionais 

(Temática 3) 

 

 

1.Explorando alguns Portais e Ferramentas 

Educacionais  

Provocar os cursistas para uma reflexão, o que são 

conteúdos digitais? 

Portal Domínio Público/Portal do Professor/Portal TV 

Escola/Portal Banco Internacional Objetos 

Educacionais (BIOE) 

1. Explorando os softwares educacionais contido no 

laptop educacional em grupos a seguir: 

Tux Math, Tux Paint, Typing, Squeak Etoys (*) 

Logo (*) 

(*) Linguagem de Programação 

(*) Construcionismo: Papert 

Pesquisador/ 

Formador e 

Tutor 

 

 

A definir 

2 horas  

1. Esc. Est. Sancha Ferreira – Araguaína 

2. Esc. Mul. Willian Castelo Branco Martins 

3. Esc. Est. José Costa Soares – Guaraí 

4. Esc. Est. Dom Alano – Palmas 

5. Colégio Est. Beira Rio – Palmas 

6. Esc. Mul. Crispim Pereira Alencar – Palmas 

7. Esc. Mul. Luzia Tavares – Paraíso do 

Tocantins 

8. Esc. Est. Joca Costa – Dianópolis 

9. Esc. Est. Costa e Silva – Gurupi 

10. Esc. Mul. Antonio de Almeida Veras  - 

Gurupi 



 

 

4. Explorar os 

diversos 

Navegadores e 

Ferramentas de 

Busca 

(Temática 2) 

 

1. Explorando alguns navegadores da web (internet). 

2. Mostrando a importância da temática e detalhando 

a atividade 1  

“Fórum navegadores” 

3. Apresentando o Link 

“Para Saber Mais” com o objetivo de mostrar a 

amplitude  e o aprofundamento do  conhecimento 

sobre a temática abordada. 

Detalhando a Atividade 2_  

Pesquisa no site  Domínio Publico 

“Fórum Navegadores – Dificuldades Encontradas 

Pesquisador/ 

Formador e 

Tutor 

A definir 

2 horas 

1. Esc. Est. Sancha Ferreira – Araguaína 

2. Esc. Mul. Willian Castelo Branco Martins 

3. Esc. Est. José Costa Soares – Guaraí 

4. Esc. Est. Dom Alano – Palmas 

5. Colégio Est. Beira Rio – Palmas 

6. Esc. Mul. Crispim Pereira Alencar – Palmas 

7. Esc. Mul. Luzia Tavares – Paraíso do 

Tocantins 

8. Esc. Est. Joca Costa – Dianópolis 

9. Esc. Est. Costa e Silva – Gurupi 

1. 10. Esc. Mul. Antonio de Almeida Veras  

- Gurupi 

5. Apropriar do 

relatório sobre 

os programas do 

classmate/laptop 

educacional 

(Guias) 

1. Explorando o relatório de forma detalhada para uso 

diário do cursista 

2. Disponibilizar em outra mídia digital o relatório 

Pesquisador/ 

Formador e 

Tutor 

A definir 

2 horas  

1. Esc. Est. Sancha Ferreira – Araguaína 

2. Esc. Mul. Willian Castelo Branco Martins 

3. Esc. Est. José Costa Soares – Guaraí 

4. Esc. Est. Dom Alano – Palmas 

5. Colégio Est. Beira Rio – Palmas 

6. Esc. Mul. Crispim Pereira Alencar – Palmas 

7. Esc. Mul. Luzia Tavares – Paraíso do 

Tocantins 

8. Esc. Est. Joca Costa – Dianópolis 

9. Esc. Est. Costa e Silva – Gurupi 

 10. Esc. Mul. Antonio de Almeida Veras  - 

Gurupi 



 

 

6. 

Disponibilizar 

os (Tutoriais) 

para os cursistas 

em outras 

mídias mais 

acessível 

1. Fazendo uma navegação pelos Tutoriais  

2. Explorando as três linguagens e sua importância no 

curso 

3. Disponibilizando para os cursistas: 

29 tutoriais da Temática 1 

04 tutoriais da Temática 2 

30 tutoriais da Temática 3 

Pesquisador/ 

Formador e 

Tutor 

A definir 

2 horas  

 

1. Esc. Est. Sancha Ferreira – Araguaína 

2. Esc. Mul. Willian Castelo Branco Martins 

3. Esc. Est. José Costa Soares – Guaraí 

4. Esc. Est. Dom Alano – Palmas 

5. Colégio Est. Beira Rio – Palmas 

6. Esc. Mul. Crispim Pereira Alencar – Palmas 

7. Esc. Mul. Luzia Tavares – Paraíso do 

Tocantins 

8. Esc. Est. Joca Costa – Dianópolis 

9. Esc. Est. Costa e Silva – Gurupi 

10. Esc. Mul. Antonio de Almeida Veras – 

Gurupi 

Fonte: Produção da equipe do Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins, 2011. Sistematizado pela pesquisadora.   

 



 

 

ANEXO E - PLANIFICAÇÃO DO MÓDEULO II – WEB 

 

IES Local – Universidade Federal do Tocantins 

Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2010-2011 

Parceria: MEC/UFT/PUC-SP/SEDUC/NTE/NTM 

PLANIFICAÇÃO – Módulo 2: Web 2.0: 30h a distância 

 QUÊ  

(Ações) 

COMO  

(Especificar os procedimentos) 

QUEM  

(Responsável 

pela ação) 

QUANDO 

 (Período de realização da 

ação) 

ONDE  

(Local de realização da ação) 

Atividade 1 - 
Assistir o vídeo dos 

professores 

Atividade 2 – conhecendo 

os recursos da web 2.0: 

e-mail 
Lista de discussão 

Blog 

 

Atividade 3 
Conhecendo experiências 

de utilização da web 2.0 

da sua escola 

Registrando suas 

contribuições sobre a 

utilização da web 2.0 no 

processo de aprendizagem 

da sua escola 

Assistir ao vídeo de abertura do módulo.  

Esclarecendo sobre o conceito e do que se trata a web 

2.0. Verificar as possibilidades de integração e uso 

pedagógico das ferramentas disponibilizadas na rede. 

 

Apresentação dos recursos e-mail (cadastro, envio, 
resposta armazenamento) 

Acesso e demonstração de uma lista de discussão e 

blog (concepção e uso pedagógico - Acessar a rede de 

blog UCA Tocantins -  criação de blog) 

 

Levantamento das práticas pedagógicas que estão sendo 

desenvolvidas em escola e que utilizam recursos da 

web 2.0. 

 

 

 

 

Tutor 

 
 

 

 

 

Pesquisador, 

Formador e 

Tutor 

 

Presencial (quatro horas)  

 
 

 

 

 

Distância complementação 

da carga horária do módulo 

 

Unidade Escolar 

AVA  

 

Levantamento junto ao banco de 

projetos da escola. 
Atividade obrigatória: Portfólio 

- com a elaboração de um texto 

pontuando às práticas 

pedagógicas que as escolas 

desenvolvem com uso da web 

2.0, focando as contribuições 

desses recursos no processo de 

aprendizagem 

Diário de bordo – registro do 

processo apropriação do curso 

até o momento pelo cursista. 

 



 

 

ANEXO F - PLANIFICAÇÃO DO MÓDULO IIIA – PROFESSORES 

 

IES Local – Universidade Federal do Tocantins 

Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2010-2011 

Parceria: MEC/UFT/PUC-SP/SEDUC/NTE/NTM 

PLANIFICAÇÃO – Módulo 3A: Professores: 40 horas, distribuídas em 12 horas presenciais e 28 horas a distância  

QUÊ 
(Ações) 

COMO 
(Especificar os procedimentos) 

QUEM 
(Responsá

vel pela 

ação) 

QUANDO 
(Período de 

realização da ação) 

ONDE 
(Local de realização  

da ação) 

Atividade 1 - 

Apresentar os 

principais 

conceitos do 

módulo  

 

Atividade 2 – 

Leitura, 

Reflexão e 

Produção  

Como esse módulo é voltado para compreensão conceitual e prática do que sejam 

as práticas pedagógicas inovadoras com uso de tecnologias em sala de aula. O 

foco é dar condições para que os cursistas conheçam teoricamente as definições 
sobre práticas pedagógicas e depois visitarem o banco de dados das “práticas 

pedagógicas da sua escola” para fazerem um estudo sobre quais tipos de práticas 

estão sendo desenvolvidas com uso das tecnologias na sua escola. 

Texto complementar: O uso do laptop conectado em sala de aula no colégio Dom 

Alano Marie Du Noday: uma nova forma de organização do trabalho pedagógico  

 Faça uma leitura crítica das estratégias de trabalho prevista no módulo e da 

proposta de Organização do trabalho pedagógico em sala de aula prevista no 

texto complementar e após a leitura vá ao banco de dados das “práticas 

pedagógicas da sua escola” e faça um estudo sobre uma das práticas 

desenvolvidas por seus colegas tentando identificar:  

1ª. A estratégia adotada pelo colega; 

2ª. A intencionalidade. 

3ª A dinâmica. 

4ª Limites e soluções. 

5ª Resultados. 

6ª Interlocuções. 

7ª Os desdobramentos. 
Quais ações foram previstas; 

Diante da análise como você avalia o desenvolvimento dessa prática para a 

melhoria do processo de ensino aprendizagem dos alunos. 

Pesquisado

r, 

Formador 

e Tutor 

 

Etapa Presencial 

(de quatro horas) 

para apresentação e 

conceituação do 

módulo 

 

 

Distância – o 

acompanhamento 

do estudo das 

propostas e 

postagem das 

atividades 

obrigatórias 

Unidade Escolar  

 

 À distância no Ambiente 
Virtual de Aprendizagem – e-

proinfo 

 

Fórum: Estudo sobre as 

práticas desenvolvidas na 

escola. O tutor irá orientar os 

cursistas e a ler a produção 

dos colegas (portifólio) e 

fazer comentário no fórum. 

Portfólio – produção de um 

texto com análise crítica do 

estudo sobre a prática 

pedagógica estudada.  Uma 

lauda no mínimo. 

Diário de Bordo – registre 

como está sendo o seu 

processo de apropriação dos 
conceitos desenvolvidos no 

módulo. 

 



 

 

ANEXO G - PLANIFICAÇÃO DO MÓDULO IV – ELABORAÇÃO DE PROJETOS 

 

IES Local – Universidade Federal do Tocantins 

Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2010-2011 

Parceria: MEC/UFT/PUC-SP/SEDUC/NTE/NTM 

PLANIFICAÇÃO – Módulo IV: Elaboração de Projetos: 40 horas (08 horas presenciais e 32 a distância 8 semanas) 

QUÊ  

(Ações) 

COMO  

(Especificar os procedimentos) 

QUEM  

(Responsável pela ação) 

QUANDO 

 (Período de 

realização da 

ação) 

ONDE  

(Local de 

realização 

da ação) 

1. 

Socialização 

do Módulo 

IV: 

Elaboração 

de Projetos 

Apresentação do conteúdo do módulo: leitura minuciosa da 1ª tela do 

módulo onde se destaca o tempo que será destinado às atividades e os 

objetivos do módulo: Compreender como se elabora um projeto de ensino; 

Fundamentar teoricamente o projeto; Desenvolver o projeto no contexto da 

sala de aula e socializar os resultados. Neste momento deve-se explicar a 

estrutura de navegação proposta para este módulo. Orientar os cursistas na 

leitura do eixo. 

Pesquisador, 

Formador e Tutor 

 

Etapa 

Presencial:  

momento de 

abertura  

1 hora 

 

Escolas 

AVA 

2. Leitura 

dos Eixos 

Temáticos 

Acompanhar e orientar os cursistas na a leitura dos eixos, do material de 

apoio e na realização das Atividades: 
Formador e Tutor 

Etapa à 

distância 
AVA 



 

 

 

3. 

Atividades 

do Módulo 

Eixo 1: 

Projetos 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Atividades 

do Módulo 

Eixo 1: 

Projetos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

a) Atividade 1.1: Meu Projeto  

Pessoal/Profissional (Tela 03) - Nesta atividade, você é convidado a fazer 

uma introspecção identificando algum aspecto do seu projeto 

pessoal/profissional que gostaria de relatar e compartilhar com os colegas da 

turma. (Postar na biblioteca) 

b) Atividade 1.2: Diálogo Teórico (Tela 07) 

Escolher um dos teóricos apresentados, destacar um aspecto que considera 

importante para o trabalho por projeto e compartilhar com os colegas no 

Fórum “Diálogo teórico”. 

c) Atividade 1.3: Projeto e suas características (Tela 15) 

Reflita sobre as questões: Todo projeto é interdisciplinar? É possível 
desenvolver um projeto focado em um tema de uma determinada área do 

conhecimento?  

Ler a entrevista intitulada Como se trabalha com Projeto feita com a 

Professora Maria Elizabeth Bianconcini de Almeida disponível na Revista 

TV Escola.  

Escrever suas considerações e compartilhar com os colegas no Fórum 

“Projeto e suas características” 

d) Atividade 1.4: Banco de Projetos (Tela 18) 

A ideia nessa atividade é a de construir coletivamente um banco de projetos, 

por meio de relato de experiências sobre o desenvolvimento de projetos nas 

quais vocês tenham participado ou sabem que foram realizadas no contexto 

da escola ou mais especificamente no trabalho de sala de aula. 

Postagem: Biblioteca 

e) Atividade 1.5: Proposta de Projetos (desenvolvimento durante o eixo 2) – 

Tela 22 

A partir do diagnóstico sobre as boas práticas com projetos usando as 

tecnologias no contexto da escola e no trabalho de sala de aula, o próximo 
passo é que cada cursista pense, dialogue com seus pares (professores e 

gestores) da escola, para que possa elaborar uma proposta de Projeto a 

realizar com alunos de modo que estes sejam protagonistas de suas 

produções. 

Postagem: Biblioteca 

f) Atividade 1.6: Reflexão sobre a aprendizagem (Tela 27) 

1.Acessar o item Diário de Bordo 

2.Selecionar seu nome na listagem  

3.Escrever sua reflexão no espaço próprio do Diário de Bordo 

a) Pesquisador, Formador e Tutor 

b) Tutor e Formador 

Criar o Fórum “Diálogo teórico”: Tópico: 

Após essa viagem no tempo conhecendo 

alguns dos teóricos que marcaram uma 

trajetória de ideais educacionais vamos 
compartilhar as reflexões sobre tais 

pressupostos com os colegas da turma. Siga 

as orientações para esta atividade. 

 

c) Tutor e Formador 

Criar o Fórum “Projeto e suas 

características” 

Tópico: Reflita sobre as questões: Todo 

projeto é interdisciplinar? É possível 

desenvolver um projeto focado em um tema 

de uma determinada área do conhecimento? 

Agora, seguindo as orientações propostas 

para esta atividade, compartilhe suas idéias 

com seus colegas. 

 

d) Tutor e Formador 

 
e) Tutor e Formador 

 

f) Tutor e Formador 

a) A atividade 

1.1 pode ser 

realizada 

durante o 

presencial e a 

ela pode ser 

destinado um 

tempo de 20 a 

30 minutos.  

b) Atividade 

1.2: momento 
presencial 

A atividade 

exige que seja 

feita a leitura 

do eixo e dos 

textos 

sugeridos na 

aba conteúdo. 

Sugestão: 

trabalho em 

grupo  

 

 

c) Atividade 

1.3: à 

distância 

A atividade 
exige que seja 

feita a leitura 

do eixo e dos 

textos 

sugeridos na 

aba conteúdo. 

 

A distância 

Escola 

 

 

 

 

 

AVA 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Atividades 

do Módulo 

Eixo 2: 

Currículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Atividades 

do Módulo 

Eixo 2: 

Currículo 

 

 

 

a) Atividade 2.1: Painel da proposta do projeto (Tela 3) 

Compartilhar com os colegas da turma a proposta do projeto elaborada na 

atividade 1.5. 

Montagem do painel 

Postagem: Biblioteca 

b) Atividade 2.2: Compartilhamento do projeto em ação (Tela 06) 

c) Atividade 2.3: Currículo e suas características (Tela 14) 

d) Atividade 2.4: análise do projeto na ação (Tela 18) 

Retomar a proposta do PITEC elaborada no Eixo 1 deste curso e interrogar o 

andamento do projeto em relação aos seguintes aspectos: tema, disciplinas 

envolvidas, objetivos, ações realizadas, atitudes e valores vivenciados, 

resultados alcançados. 

Postagem: Biblioteca 

e) Atividade 2.5: Podcast com Léa Fagundes  

(Tela 24) 

f) Atividade 2.6: Reflexão sobre a aprendizagem (Tela 28) 

O que aprendemos sobre currículo por projetos com o uso de tecnologias 

neste eixo? 

A partir das leituras, debates, indagações, produções elaboradas, cada 

participante pode revisitar suas experiências e aprendizagens acerca da 

temática desse Eixo de estudo. Este é um momento pessoal de registro do 

seu processo de introspecção. 

a e b) Tutor e Formador 

Criar Fórum “Projeto em ação” 

Tópico: Esse espaço de diálogo destina-se 

ao compartilhamento do processo que cada 

cursista experiência no desenvolvimento do 

Projeto de sala de aula. É importante que 

relatem as dificuldades encontradas, as 

estratégias utilizadas e as conquistas, bem 

como as potencialidades evidenciadas. Siga 

as orientações para esta atividade. 

c) Formador e Tutor 

Criar Fórum “Currículo e suas 

características” 

Tópico: Considerando a temática abordada 

nesse eixo, vamos compartilhar com a turma 

o entendimento de cada um sobre a seguinte 

pergunta: Como se caracteriza o currículo 

que se desenvolve com o uso de 

computadores e Internet nas atividades de 

sala de aula? 

d - e) Formador e Tutor 

Criar Fórum “Cultura Digital e Currículo” 

Tópico: A professora Léa Fagundes desafia 

a reflexão colocando a seguinte questão: 

Você, educador, está pronto para a cultura 

digital?  

Ouça as palavras da professora Léa, que 

levanta esta questão e enfatiza a prioridade 

desta postura em relação à integração das 

tecnologias ao currículo. 

f) Formador e Tutor 

Postagem no Diário de Bordo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distância  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVA 



 

 

3. 

Atividades 

do Módulo 

Eixo 3: 

Tecnologia 

 

a) Atividade 3.1 – socialização do pitec – tela 5 

Considerando os aspectos envolvidos no processo de socialização do projeto 

desenvolvido no contexto da escola, nesse momento presencial do curso 

cada participante fará a apresentação do PITEC. 

b) Atividade 3.2: refletindo no coletivo – tela 07 

Considerar as apresentações dos PITEC e os aspectos discutidos na turma. 2.

 Compartilhar com os colegas sua reflexão e indagações sobre o 

tema proposto no Fórum. 

c) Atividade 3.3: mapa conceitual do PITEC – tela 18 

Reformular o PITEC – Projeto de Tecnologia Integrado ao Currículo, 

considerando as questões abordadas e discutidas ao longo do curso. 

Elaborar um Mapa Conceitual do PITEC 

Postagem: Biblioteca 

d) Atividade 3.4: reflexão sobre a aprendizagem – tela 19 

O que aprendemos sobre Mapas Conceituais? O que aprendemos sobre o 

papel das tecnologias no desenvolvimento do PITEC? E a integração das 

tecnologias ao currículo na perspectiva do trabalho por projeto? 

a) Formador e Tutor 

b) Formador e Tutor 

Criar Fórum “Papel das tecnologias 

integradas ao currículo” 

Tópico: Para dar continuidade ao processo 

reflexivo desenvolvido no coletivo da turma, 

vamos compartilhar o entendimento que 

cada um tem sobre o papel das tecnologias 

no desenvolvimento de um projeto integrado 

ao currículo. 

c) Formador e Tutor 

C-Map Tools no classmate 

 

d) Formador e Tutor 

a) Etapa 

Presencial 

 

 

A distância 

 

OBS: Utilizar as metodologias no 3A para implementar as atividades do módulo 4 

 



 

 

ANEXO H - SÍNTESE DOS PÔSTERES SOBRE O USO DAS TECNOLOGIAS NO 

CONTEXTO DAS DEZ ESCOLAS DO PROJETO UCA TOCANTINS EM 2011. 

 

 
Fonte: Dados dos pôsteres apresentados no I SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS em 

2011, sistematizado pela pesquisadora. 



 

 

ANEXO I - PLANIFICAÇÃO MÓDULO V – SISTEMATIZAÇÃO DA FORMAÇÃO NA ESCOLA 

 

IES Local – Universidade Federal do Tocantins 

Curso de Formação da Escola – Projeto UCA Tocantins – 2010-2011 

Parceria: MEC/UFT/PUC-SP/SEDUC/NTE/NTM 

 

Planificação das Atividades do Modulo V- Sistematização da Formação na Escola 

Temas Carga 

horária 

Modalidade Objetivo 

Socialização  das  Experiências 12 h Presencial 8 

 

 

 

Distância 4 

Conceito do Progitec – Projeto de Gestão Integrada a Tecnologia. 

Exemplo: Mais Educação, entre outros. 

ProGItec integrado ao PPP: as quatros dimensões – Administrativa, Pedagógica, Financeira e 

Jurídica;  

Socialização das experiências referente ao M3B (Gestores) e ao M4 PITEC (professores). 

Atividades do módulo. 

Relato individual e compartilhamento da própria experiência realizada com os alunos nos 

módulos 3 e 4 para reflexão coletiva da turma. 

Elaboração do ProGItec  10 h Distância Organização de grupo de estudo; 

Oficinas de Elaboração do ProGItec integrado ao PPP para ser implementado na Escola 

Socialização das experiências e 

perspectivas para sustentabilidade do 

Projeto UCA  

8 h Presencial Apresentação e reflexão sobre formas de implementação do ProGItec nas escolas. 

 

Objetivos do módulo: 

Em consonância com as diretrizes e os objetivos do Projeto Formação Brasil - UCA, o módulo Sistematização da Formação na Escola tem 

como foco desenvolver ações voltadas à articulação entre as dimensões pedagógicas e da gestão escolar para propiciar à escola a construção do 

seu Projeto de Gestão Integrada a Tecnologia.- ProGItec de forma que possa integrá-lo ao Projeto Político Pedagógico para a 

sustentabilidade do uso dos Laptops Educacionais pelos alunos. 



 

 

ATIVIDADES ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS 
PUBLICAÇÃO/INTERAÇÃO/ 

COMPARTILHAMENTO 

PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO 

DAS 

ATIVIDADES 

Atividade 5.1 - 

Socialização das 

Experiências  

 

Socialização sobre o entendimento de projeto (3b gestores) e (3a – PITEC) enquanto práticas de 

integração das tecnologias ao currículo. Observando as dificuldades, soluções e os 

encaminhamentos realizados pelos profissionais da escola, visando incorporar as práticas ao 

Projeto de Gestão Integrada a Tecnologia. 

Orientações:  

1. Socializar os projetos elaborados pela equipe gestora (3B) e pelos professores 

(3A – PITEC); 

Quais os Programas informatizados dos quais sua escola participa? (Exemplo: Mais 

Educação, PDDE)  

Quais são as tecnologias que a sua escola possui?  

(Exemplo: TV, vídeo, Câmera fotográfica, mimeógrafo, computador) 

Por que integrar e como integrá-los ao PPP? 

 

2. Elaborar grupo: estudos sobre a implementação do ProGItec tendo como base 

o PPP da escola, as propostas de projetos dos gestores e professores (3A e 3B), 

levantamento dos Programas digitais dos quais a escola participa; verificar se os 

programas estão inseridos nas quatro dimensões previstas no PPP; levantamento das 

tecnologias existentes na escola, visando a elaboração do ProGItec da sua escola. 

Encontros presenciais: 

apresentação do modulo. Conceito 

do ProGItec – Projeto de Gestão 

Integrada a Tecnologia.; Progitec 

integrado ao PPP: as quatros 

dimensões – Administrativa, 

Pedagógica, Financeira e Jurídica e 

planejamento do modulo com a 

turma. 

 

Aplicação do terceiro memorial  

 

Encontros a distância 

Grupo de estudo: publicar no 

fórum “grupo de estudo sobre o 

ProGItec” o chec list das 

tecnologias existentes na escola. 

 

 

 

 

 

Semipresencial 

 

Agosto/2011 

 



 

 

Atividade 5.2 - 

Elaboração do 

ProGItec 

Grupo de estudo vai aprofundar as discussões sobre o processo de implementação do ProGItec. 

(caso seja necessário montar mais de um grupo, o mesmo deve ter uma composição 

representativa de cada seguimento de acordo com a abordagem do tema do grupo), em dois 

momentos. 

1º. Momento: Estudo sobre o PPP da escola e as práticas desenvolvidas na escola com 

uso das tecnologias nas quatros dimensões, visando a integração das tecnologias ao 

projeto de uso das tecnologias pela escola); 

2º. Momento: Elaboração do ProGItec.  

Esse segundo pode ser desenvolvido no formato de oficina para que o ProGItec possa 

ser produzido pelo coletivo da escola. 

A elaboração do ProGItec é a consolidação e sistematização da proposta de Gestão 

Integrada à tecnologia da escola. Dessa forma, o ProGItec deve ser inserido nas quatro 

dimensões do PPP que descreve como será implementada a integração da tecnologia 

no contexto da escola, ou seja, é a projeção realizada pela escola para utilização das 

tecnologias no contexto da escola. 

Fórum – grupos de estudo sobre o 

ProGItec 

 

Diário de bordo: para registro do 

processo de apropriação individual 

dos cursistas durante a elaboração 

do ProGItec. 

 

 

Oficina de produção do ProGItec  

Semipresencial 

 

 

Agosto/setembro 

2011 

Atividade 5.3  

Socialização do 

ProGItec: 

perspectivas 

para 

sustentabilidade 

das tecnologias 

integradas ao 

currículo 

 

O Seminário envolve duas ações de socialização: 

1.Cada escola deverá em conjunto com os professores e a equipe gestora, realizar um seminário 

local para socializar o Uso das Tecnologias na escola e o ProGItec ; 

2.Será realizado um Seminário Estadual para socialização das Práticas Pedagógicas com Uso 

do Laptop Educacional Conectado do Programa UCA Tocantins. 

Orientações: 

Em relação à ação 1.  

Experiências relevantes serão apresentadas no formato de pôster. 

A participação no Seminário incluirá a apresentação de um Pôster sintetizando a experiência da 

escola para socialização. 

Pôster: elaboração das normas (junho/2011 –Pesquisadores) 

Fórum: grupos de estudo sobre o 

ProGItec – tópico: Avaliação do 

processo 

Produção da síntese dos memoriais 

As escolas vão elaborar um 

“RELATÓRIO DE 

ACOMPANHAMENTO DAS 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

DAS ESCOLAS DO PROGRAMA 

UCA TOCANTINS”. 

 

Presencial - 

seminários 

 

Distância: 

organização do 

relatório e 

organização dos 

eventos. 

Fórum 

Outubro/novembr

o 2011 

 



 

 

ANEXO J - INFORMAÇÕES LEVANTADAS NAS APRESENTAÇÕES DAS 

ESCOLAS PARA O IV ENCONTRO PRESENCIAL DO PROJETO UCA 

TOCANTINS EM 2011. 

 

ESCOLA DEMANDAS DIFICULDADES SOLUÇÕES 

E. E. 

Sancha 

Ferreira 

- Rever a 

estrutura 

curricular e a 

organização do 

tempo de aula e 

de planejamento 

dos professores 

- Rede elétrica, Wifi; 

- Infraestrutura da escola, de 

armazenamento, tomadas, os 

armários, espaços para 

carregamento dos laptops; 

- Horas aulas de 50 minutos 

para uso das tecnologias; 

- Professor com carga horária 

em várias escolas, dificulta a 

organização do planejamento 

da formação, dos estudos e da 

orientação da coordenação do 

UCA da escola; 

- Prover adaptadores para fazer 

carregamento dos laptops; 

- Reorganizar o tempo de planejamento 

dos professores; 

- Planejamento e agendamento do uso 

dos laptops na escola (considerando que 

não tinha como promover o 

carregamento de todos os computadores 

ao mesmo tempo).  

E. M. 

Willian C. 

Branco 

- Articular a 

gestão da escola 

e o projeto no 

contexto da 

escola, dando 

condições para 

formação, para 

uso pedagógico, 

apoio dos 

coordenadores 

para que todos 

possam fazer uso 

da tecnologia na 

escola. 

 

- Carregamento dos laptops; 

- Infraestrutura – tomadas, 

Wifi, armazenamento dos 

laptops; 

- Rede – acesso à internet 

como impasse para o 

desenvolvimento do projeto; 

- Suporte técnico; 

- Uso das tecnologias para 

todos os alunos da escola, 

inclusão dos alunos com 

necessidades educacionais 

especiais; 

 

- A escola fez da entrega dos laptops um 

momento solene; 

- Reuniões com pais e mestres para 

apresentação do projeto; 

- Planejamento da formação com datas 

estabelecidas para cada módulo; 

- Realização de estudos do módulo com 

a presença do coordenador UCA da 

Escola como mediador; 

- Coordenador do UCA – articula, 

orienta, media, fomenta e acompanha o 

projeto junto a escola; 

- Criação de apostila para possibilitar o 

estudo dos módulos, mesmo com os 

problemas de acesso à rede; 

- A importância do módulo 1 no 

despertar dos professores para uso da 

tecnologia na educação; 

- Planejamento das atividades de uso das 

tecnologias para inclusão dos alunos 

com necessidades educacionais 

especiais; 

- Gestão política e articulação do Projeto 

junto às instituições educacionais. 



 

 

E. E. José 

Costa 

- Conseguir 

articular a 

formação junto a 

escola, 

considerando a 

rotatividade da 

equipe e a 

constante 

mudança do 

coordenador do 

UCA da escola. 

Dificultando 

assim, a 

apropriação e 

uso dos laptops 

na escola. 

- Conexão à internet; 

- Ausência de coordenação do 

UCA na Escola e coordenador 

pedagógico não contribui com 

os professores; 

- Infraestrutura - 

armazenamento e 

carregamento dos laptops; 

- Falta de leitura (preguiça) de 

alguns cursistas; 

- Senha bloqueada dos 

cursistas; 

- Problemas com servidor; 

- Professores contratados; 

- Vários cursistas foram 

exonerados; 

- Trabalho partilhado, uns ajudando os 

outros colegas e acompanhamento 

periódico na unidade escolar pelo tutor; 

- Compromisso firmado com os 

professores exonerados em concluir o 

curso; 

- A tutora construiu horários distintos 

para estudo, acompanhamento e 

orientação dos professores visando 

articular a formação ao planejamento 

para o uso do laptop na sala de aula, 

considerando que não foi inserido a 

formação no calendário escolar. 

E. E. Joca 

Costa 

Articular a 

atividades e 

projetos 

realizados nas 

escolas a 

metodologia 

proposta na 

formação, 

potencializando 

as atividades 

com uso das 

tecnologias.  

- Falta de armazenamento 

apropriado dos laptops; 

- O servidor não gerencia 

adequadamente a Internet; 

- Falta de um técnico que 

atenda de forma imediata os 

problemas técnicos; 

- Conexão lenta o que dificulta 

o acesso ao curso; 

- Rotatividade dos profissionais 

contratados da escola; 

 

- A instalação dos armários na sala de 

aula; 

- Substituição de equipamentos (servidor) 

para melhorar o sinal da Internet e atender 

as necessidades do Programa UCA; 

- Um técnico responsável pela 

manutenção que tenha um horário 

especifico para atender os professores na 

escola; 

- Formação realizada na Diretoria 

Regional de Ensino, pois a escola não 

conseguia acesso para realizar a 

formação; 

- Disponibilização do curso off-line para 

garantir aos cursistas o acesso aos 

módulos do curso; 



 

 

E. E. Beira 

Rio 

Conseguir 

superar as 

dificuldades 

estruturais e de 

rotatividade de 

profissionais na 

escola e para 

garantir o uso do 

laptop no 

contexto da sala 

de aula. 

- Infraestrutura mobiliário e 

conexão da internet, problema 

de acesso à rede; 

- Baixa participação dos 

professores/cursistas no 

ambiente e-proinfo. 

- Baixa participação do 

Coordenador do UCA nas 

atividades virtuais e 

presenciais;  

- Blog da escola desatualizado; 

- Blog dos professores não 

estão linchados ao blog da 

escola; 

- Não há articulação e apoio 

por parte do Coordenador do 

UCA para o sucesso do 

programa dentro da Unidade 

Escolar;  

- Deficiência na apropriação 

tecnológica por alguns 

professores/cursistas e 

dificuldade de acesso ao 

ambiente virtual de 

aprendizagem e-proinfo;  

- Internet lenta na Unidade 

Escolar; 

-Rotatividade de professores. 

- Análise do perfil do coordenador do 

UCA da Unidade escolar; 

- Aumento do Link de Internet, se 

possível por conexão física (PBLE – 

Programa Banda Larga na Escola) em vez 

de conexão por satélite (GESAC – 

Governo Eletrônico Serviço de 

Atendimento ao Cidadão); 

- Disponibilizamos o Módulo 3A e 3B 

off-line para os cursistas estudarem e 

realizarem as atividades sem acesso à 

internet e posteriormente postarem as 

atividades no e-proinfo;  

- Emissão pela escola de ofício 

solicitando autorização para alteração do 

Coordenador do UCA;  

- Emissão pela escola de ofício 

solicitando autorização e recursos para 

contratação de um novo link de internet; 

- Emissão pela escola de ofício 

solicitando reparos na rede elétrica da 

escola;  

OBS: Como formadores percebemos que 

o baixo índice de interesse na realização 

dos estudos dos módulos por parte dos 

cursistas está relacionado a lentidão da 

conexão de internet da escola; 



 

 

E. E. Dom 

Alano 

Resolver todas 

suas 

dificuldades: 

rede, gestão, 

infraestrutura 

que não foram 

garantidas, 

apesar da escola 

já ter 

mencionado em 

estudos do Pré-

piloto a 

necessidade de 

adequações para 

fase 2 do projeto.  

- A mudança de membros da 

equipe da escola que 

desenvolveram um trabalho 

significativo no pré-piloto,  

- Dificuldade na rede; 

- Mudança da gestão da escola 

algo necessário, aconteceu por 

três vezes em três anos; 

- Manter o número de alunos na 

escola para garantir um laptop 

por aluno; 

- Considerando que o Dom 

Alano já participou do pré-

piloto eles não aceitavam 

realizar a formação sem a 

estrutura de rede pronta; 

- Como no pré-piloto o Dom 

Alano atendia 400 alunos e 

passou a atender 941 e a rede 

não atende a demandas e o 

MEC não inseriu a escola para 

ampliação da rede. 

- Viabilidade da rede, gestão junto ao 

MEC para que o Estado refazer a rede; 

- Licitação da rede para garantir o 

funcionamento da internet junto as 

escolas Dom Alano e Beira Rio; 

- A formação tem acontecido, entretanto 

os problemas da rede, tem dificultado o 

trabalho; 

- Presença da equipe de formação junto a 

escola, articulando a formação no 

contexto da escola; 

- Considerando que o MEC não ampliou a 

rede para atender o número de alunos o 

Estado teve que custear e ampliação da 

rede, esse processo teve que ser licitado. 



 

 

E. M. 

Crispim 

Articular a 

formação do 

Projeto UCA 

Tocantins, diante 

do processo de 

reforma da 

escola. 

Considerando 

que a 

comunidade 

escolar estava 

ansiosa para ter 

acesso aos 

laptops 

educacionais. 

- Reforma da escola não foi 

concluída, 8 salas de aulas 

estão prontas; 

- Não tem equipamentos da 

rede Wi-Fi, empresa não 

deixou os equipamentos porque 

a escola estava iniciando a 

reforma; 

- O computador servidor não 

foi entregue pela empresa CCE; 

- A escola iniciou a reforma em 

2010 e ainda não finalizou até 

fevereiro de 2011, sendo assim 

a escola tem passado muitos 

problemas para conseguir 

realizar a formação. 

- Licitação dos equipamentos da rede sem 

fio em andamento e já autorizado pela 

Assessoria Jurídica da SEMED para 

aquisição; 

- Rede sem fio improvisada para atender 

até 30 computadores conectados; 

- Armários já instalados em todas as salas 

de aula; apenas 4 ainda não tem rede 

elétrica para carregar os laptops; 

 

E. M. Luzia 

Tavares 

Articular a 

formação do 

Projeto UCA 

para possibilitar 

o acesso à 

tecnologia. 

- A escola passou por reformas 

antes da chegada do laptop e 

não passou por tantos 

problemas e foi construindo 

uma rede própria para 

carregamento dos laptops; 

- Queda da internet; 

- Forma de organização para 

carregamento dos laptops; 

- O tempo para realização da 

formação; 

- Construção de bancada com 60 tomadas 

para carregamento dos laptops; 

- Na sala de aula utiliza réguas para 

carregamento dos laptops; 

- Armazenamento do laptop no armário 

único na escola e não por sala; 

 

E. M. 

Almeida 

Veras 

Possibilitar o 

desenvolvimento 

da formação do 

Projeto UCA na 

escola, dando 

condições para 

que alunos e 

professores 

pudessem fazer 

uso pedagógico 

da tecnologia.  

- Armários e local para 

armazenamento; 

- Quantidade de tomadas e rede 

elétrica; 

- A escola acabou recebendo 

mais alunos e no ano de 2011 

não conseguiu manter um 

computador por aluno; 

- Problema com o roteador; 

- Rede elétrica com problema, a 

estrutura é antiga e havia risco 

de curto; 

- Armazenamento dos laptops 

na própria caixa que fica na 

sala da direção;  

- Aquisição e instalação dos armários. A 

organização do espaço para 

armazenamento dos laptops em uma sala 

única e não em sala de aula; 

- Alteração da estrutura da rede elétrica 

para suporte da quantidade de tomadas 

necessárias e manutenção das mesmas; 

- O tutor organizou um cronograma de 

atendimento três vezes por semana, 

considerando a dificuldade na apropriação 

da tecnologia e o recebimento de 

professores novos; 

- A elaboração de aulas demonstrativas de 

como realizar as metodologias propostas 

do curso; 

- A constituição do contrato didático entre 

professores e alunos para ajudar no uso do 

laptop em sala de aula; 



 

 

E. E. 

Presidente 

Costa e 

Silva 

Implementar a 

formação 

articulando a 

tecnologia ao 

planejamento e a 

prática 

pedagógica dos 

professores, 

potencializando 

o ensino 

aprendizagem 

dos alunos. 

- Armários para armazenamento 

(existe sala, mas não há 

armários); 

- Quantidade de tomadas 

insuficientes; 

- Internet lenta que é comum ao 

estado; 

- Mudança na escola das aulas 

em blocos; 

- Diminuição das horas 

atividades que eram de 4 

(quatro) horas para 1 (uma) 

hora semanal; 

- Recuperação dos professores 

concursados que assumiram 

seus cargos na escola; 

- Aquisição e instalação dos armários. 

- Alteração da estrutura da rede elétrica 

para suporte da quantidade de tomadas 

necessária; 

- A escola participou de outros projetos: 

liderança e um projeto do Conselho 

Britânico, então já tem um padrão de 

planejamento detalhado e especifica tudo 

que é utilizado em aula, detalha os itens 

tecnológicos e possui articulação é muito 

maior; 

- Uma vez por semana a escola realizava 

momento de planejamento geral e 

destinava espaço para o projeto UCA de 

uma a duas horas, para elaboração de 

estratégias para usar na semana seguinte; 

  - Criação de um cronograma de uso dos 

laptops, considerando a dificuldade de 

carregamento e a sobrecarga da internet; 

- Chegada de professores concursados na 

escola, proposta de criação de turma para 

formação dos cursistas iniciantes; 

- Criação do AVUCA, para registros das 

ações da escola do Projeto UCA, para 

utilização dos professores, equipe 

gestoras e alunos da escola; 

- Possibilitando aos alunos comentar, 

refletir e dialogar sobre as atividades ou 

projetos desenvolvidos e socializados 

nesse ambiente; 

Fonte: Apresentações realizadas pelas escolas no IV Encontro do Projeto UCA 2011, sistematizado pela 

pesquisadora. 

 



 

 

ANEXO K - PÔSTERES APRESENTADOS NO “I SEMINÁRIO ESTADUAL 

PROGRAMA UCA TOCANTINS” – REFERENTE ÀS AÇÕES REALIZADAS NO 

PROJETO UCA TOCANTINS 2010-2011 
 

ESCOLA TÍTULO DO PÔSTER INTENCIONALIDADE 

 

 

 

 

 

Escola 

Municipal 

Luzia 

Tavares 

01 PROJETO ENERGIA/ÁGUA, 

RECURSO DA VIDA 

Conscientizar os alunos sobre a importância da 

preservação da água e a necessidade de 

economizar energia elétrica. 

02 USO DO LAPTOP NAS ÁREAS DE 

LINGUAGENS E CIÊNCIAS 

HUMANAS NA E. M. LUZIA 

TAVARES 

Utilizar o laptop nas práticas pedagógicas de 

língua portuguesa, geografia e história para 

potencializar a construção de novos 

conhecimentos 

03 USO DO LAPTOP NAS 
DISCIPLINAS DE MATEMÁTICA, 

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO FÍSICA 

Utilizar o laptop nas práticas pedagógicas de 
matemática, ciências e educação física para 

potencializar a construção de novos 

conhecimentos. 

04 MOBILIDADE DENTRO E FORA 

DA ESCOLA: POSSIBILIDADES 

DE INCLUSÃO DIGITAL 

Promover a inclusão digital dos alunos e seus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

Escola 
Estadual 

Beira Rio 

05 APRENDIZAGEM E LAZER: A 

IMPORTÂNCIA DA LEITURA E 

DA ESCRITA COMO 

INSTRUMENTO DE 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 Alfabetizar os alunos que participam do 

Programa SE LIGA utilizando os recursos do 

laptop. 

06 EXPRESSANDO A HISTÓRIA COM 

O USO DO LAPTOP 

 

 Expressar os conteúdos da disciplina de 

História utilizando outras linguagens. 

07 CONHECENDO O LAPTOP  Desenvolver a aprendizagem significativa 

utilizando os softwares educativos;  

Criar ambiente de inclusão digital;  

Entender que o armazenamento adequado é 

necessário, prolongando a vida útil do 

equipamento.  

08 AULAS DE PORTUGUÊS: 

ESPAÇOS DE INCLUSÃO DIGITAL 

 Fomentar o interesse dos alunos pelo mundo da 

pesquisa, em ambientes virtuais, utilizando a 

rede www. 

09 ARTES VISUAIS: O USO DO 

LAPTOP NAS CRIAÇÕES 

ESTÉTICAS 

 Potencializar a expressão artística dos alunos 

possibilitando-lhes experiências de aprender e 

criar, articulando percepção, imaginação, 

sensibilidade, conhecimento e produção artístico 

pessoal e grupal. 

10 MEIO AMBIENTE: ARVORE 

COMO FONTE DE VIDA E 
BELEZA  

Mostrar que as árvores são de suma importância 

para o meio ambiente, pois desenvolvem um 
papel importantíssimo no ecossistema uma vez 

que são responsáveis por manter mais de 50% 

da biodiversidade; 

Orientar a questão da preservação do meio 

ambiente; 

Desenvolver a criatividade das crianças.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Escola 

Municipal 

Almeida 

Veras 

11 ALUNOS MONITORES: 

PARCEIROS PARA 

APRENDIZAGEM 

Formar o aluno monitor para colaborar com os 

colegas, da própria turma, na realização das 

práticas pedagógicas que utilizam o laptop; 

Formar o aluno monitor para colaborar com os 

colegas, da própria turma, na realização das 

práticas pedagógicas que utilizam o laptop. 

12 PROJETO ALDEIA DA 

CIDADANIA: CONTRIBUIÇÕES 

DO LAPTOP PARA A INCLUSÃO 

DIGITAL 

O Projeto Aldeia da cidadania visou promover 

atendimento gratuito a serviços de necessidade 

básica a população local, realizando a interação 

entre escolas, comunidade e setores públicos.  

Promovendo o acesso a internet e aproximado a 

comunidade escolar ao projeto UCA. 

13 PRODUÇÃO TEXTUAL:  

A INCLUSÃO DA TECNOLOGIA 

DIGITAL NA PRÁTICA  

DA LEITURA E DA ESCRITA 

Propiciar ao aluno uma aprendizagem 

diferenciada de leitura e produção textual do 

conto a partir dos laptops do UCA em sala de 

aula. 

14  PROJETO: COM QUANTOS FIOS  

SE FAZ UMA NARRATIVA 

Trabalhar a leitura de livros literários de 

narrativas curtas, com uma intenção didática, 

porém sem perder de vista a estimulação pelo 

gosto da leitura, a autonomia e a valorização da 

mesma como fonte de conhecimento e arte, 

introduzindo o uso de novas tecnologias no 

processo de ensino e aprendizagem. 

15 PROJETO RECICLOU GANHOU – 

A TECNOLOGIA AJUDANDO NA 

PRESERVAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE 

Proporcionar à comunidade escolar ações 

voltadas para o uso das tecnologias em favor da 

Educação Ambiental, despertando hábitos de 

preservação, valorização de situações que 

envolvem aprender/ganhar/conservar e com isso 

a redução da quantidade de garrafas PETI na 

cidade de Gurupi, as quais são revestidas em 

valores monetários para uma Instituição 

filantrópica (Creche Maria Madalena). 

 

 

 

 

 

 

Escola 

Estadual 

Costa e 

Silva 

16 COMUNIDADES QUILOMBOLAS:  

O NEGRO NA FORMAÇÃO DA 

SOCIEDADE TOCANTINENSE 

Conhecer e reconhecer as contribuições do 

negro para a formação do povo Tocantinense. 

17 AVUCA - ANBIENTES VIRTUAIS 

UCA: 

INTERAÇÃO, EDUCAÇÃO E 

TECNOLOGIA  

NUM MESMO ESPAÇO 

Promover um espaço destino a aproximação por 

meio da tecnologia de alunos, pais, professores 

e diversos setores da unidade escolar. 

18 GINCANA VIRTUAL COSTA E 
SILVA E ALMEIDA VERAS: 

CONCIÊNCIA AMBIENTAL 

Promover um encontro virtual entre a Escola 
Estadual Presidente Costa e Silva e a Escola 

Municipal Antônio de Almeida Veras, em 

consonância ao encontro local promovido pela 

equipe de formação, visando a preservação do 

meio ambiente. 

19 FAZENDO USO DA TECNOLOGIA 
PARA APROXIMAR OS PAIS DA 

ESCOLA E COMBATER A 

EVASÃO ESCOLAR  

Promover estratégias inovadoras, com vistas a 
estabelecer parcerias com as famílias para o 

desenvolvimento de ações conjuntas, 

estimulando os pais a participarem da rotina 

estudantil dos filhos, fazendo uso da tecnologia, 

promovendo a competitividade saudável, a 

socialização entre grupos e a organização da 

rotina dos estudantes. 

20 JOGANDO E APRENDENDO: 

CONTRIBUIÇÕES DO JOGO DE 

XADREZ PARA OS PROCESSOS 

DE APRENDIZAGENS 

Jogar xadrez utilizando os tabuleiros da escola e 

o jogo disponibilizado no laptop. Conhecer a 

história do jogo e quais são as suas vantagens 

para quem o pratica 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Escola 

Estadual 

Joca Costa 

 

21 

ÁGUA: FONTE DE VIDA Conscientizar os alunos sobre a importância da 

preservação da água para a vida no Planeta e 

adotar medidas racionais de uso. 

 

22 

O USO DO LAPTOP NO REFORÇO 

ESCOLAR 

 Utilizar os aplicativos do laptop e a conexão de 

rede para recuperar os alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagens e levá-los á 

aquisição de novas competências. 

 

23 

SABERES E SABORES  A partir das receitas culinárias trazidas pelos os 

alunos, trabalhar o gênero receita para 

potencializar a leitura, a produção textual e 

cálculos matemáticos. 

 

 

 
24 

RECREIO LEGAL: DIVERTINDO E 

APRENDENDO COM O LAPTOP 

 Integrar harmoniosamente os três aspectos 

interdependentes que constituem o sujeito 

humano: corpo, mente e afetividade, facilitando 
a comunicação entre os alunos, diminuindo as 

barreiras na relação, diálogo e estabelecimento 

de vínculo com o outro e na busca do 

autoconhecimento e aceitação de si. 

25 DEGRADAÇÃO DO MEIO 

AMBIENTE: DESTINO DO LIXO 

DE DIANÓPOLIS 

Compreender a importância da preservação do 

meio ambiente, contribuindo com a mudança de 

postura diante da nossa realidade. 

 

 

26 

DROGAS E GRAVIDEZ NA 

ADOLESCÊNCIA: A PREVENÇÃO 

NUMA VISÃO 

INTERDISCIPLINAR  

 

 Identificar os possíveis “motivos” que levam os 

adolescentes a se envolverem com drogas, 

refletindo os prejuízos causados pelo consumo 

de drogas e discutindo comportamentos que 

proporcionam uma vida saudável. 

Escola 

Estadual 

José Costa 

 

27 

APRENDENDO LÍNGUA 

PORTUGUESA: CONTRIBUIÇÕES 

DOS LAPTOPS E SOFTWARES 

EDUCATIVOS   

Escrever corretamente as palavras da língua 

portuguesa e compreender a formação fonética 

das palavras. 

28 ÁGUA: FONTE DE VIDA   Conscientizar os alunos sobre a utilização 

adequada da água enquanto fonte de vida. 

 

 

29 

MÚLTIPLAS LINGUAGENS NA 

PRODUÇÃO DOS TEXTOS DOS 

ALUNOS DO 5º ANO: 

CONTRIBUIÇÕES DO LAPTOP  

Produzir textos a partir dos aplicativos do laptop 

– kword, de textos imagéticos utilizando o 

tukpaint e de músicas disponibilizadas na rede 

www - “Aquarela” de Toquinho e Vinícius de 

Moraes 

 

 

30 

LÍNGUA PORTUGUESA E 

MATEMÁTICA: O USO DOS 

LAPTOPS COMO RECURSO 

FACILITADOR E MEDIADOR DE 

APRENDIZAGENS 

SIGNIFICATIVAS 

Utilizar os jogos presentes no laptop e outros 

pesquisados na rede www como recurso 

facilitador e mediador dos processos de ensino e 

de aprendizagens significativas nos conteúdos 

de Matemática e Língua Portuguesa 

 

 

 

 

 

Escola 

Municipal 

Crispim 

 

31 

MONITOR AMBIENTAL - PARA 

SER CONCLUÍDO PELA ESCOLA 

Capacitar os alunos do 9º ano para o 

conhecimento ambiental natural e cultural de 

Taquaruçu (TO) relacionadas à sensibilização 

da conservação dos ecossistemas, além de 

habilitá-los nas ações de monitoramento dos 

impactos gerados pela visitação pública 

sensibilizando-os quanto à importância da 

conservação do meio ambiente. 

 

32 

PROJETO: LER PARLENDAS É 

MUITO BOM 

Ampliar a leitura e a escrita das crianças do 2º e 

3º ano, valorizando a leitura de parlendas e 

utilizando as novas tecnologias como fontes de 

informação. 



 

 

 

 

 

 

 

Escola 

Municipal 

Crispim 

 

 

33 

EDUCANDOS COM 

NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS 

Promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação de pessoas com 

deficiência, incapacidade ou mobilidade 

reduzida, visando a autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social, com uso das 

tecnologias. 

 

34 

ARTE E EDUCAÇÃO FÍSICA Promover o uso dos aplicativos para de pintura 

e do xadrez que possibilitam maior interação e 

desenvolvimento da criatividade, do raciocínio 

lógico e da interação dos alunos. 

 

35 

HISTÓRIA E PORTUGUÊS: A 

PRODUÇÃO TEXTUAL 

Utilizar os aplicativos e o acesso à web para 

ampliar os conhecimentos de História e Letras 

dos alunos do 7º e 8ºano e fomentar a produção 

textual com uso das tecnologias. 

 

 

 

 

 

 

Escola 

Estadual 

Dom 

Alano 

 

36 

ATIVIDADES 

INTERDISCIPLINARES: CIÊNCIAS 

E MATEMÁTICA 

Desenvolver o espírito crítico, a autonomia e a 

habilidade comunicacional escrita e oral, através 

do estudo e compreensão dos conteúdos de 

Filosofia, História e Educação Física. 

37 TRILHANDO O MEU CAMINHO Identificar as paisagens naturais e modificadas 

 

38 

“SABER GEOGRÁFICO”  Promover uma melhor compreensão sobre Zona 

Rural e Urbana e despertar para a construção do 

saber geográfico. 

 

39 

ATIVIDADES 

INTERDISCIPLINARES: 

EDUCAÇÃO FÍSICA, FILOSOFIA E 

HISTÓRIA  

Desenvolver o espírito crítico, a autonomia e a 

habilidade comunicacional escrita e oral, através 

do estudo e compreensão dos conteúdos de 

Filosofia, História e Educação Física. 

 

 

40 

CONHECENDO OS ALIMENTOS: 

CAMINHO PARA ALIMENTAÇÃO 

SAUDÁVEL  

Conhecer as características dos alimentos, suas 

contribuições para uma alimentação saudável e 

sua localização na pirâmide alimentar. 

Desenvolver habilidades na produção de texto e 

artística, partindo da pesquisa.  

Escola 

Estadual 

Sancha 

Ferreira 

 

 

41 

 SOCIEDADE E NATUREZA: A 

AÇÃO HUMANA NO MEIO 

AMBIENTE 

 Direcionar os alunos do 7º ano, a perceber que 

as relações estabelecidas entre a sociedade e a 

natureza contribuem para a construção de uma 

sociedade baseada na valorização humana e 

analisar os impactos positivos e negativos 

causados pela ação humana no Meio Ambiente. 

 

42 

DESENVOLVIMENTO DO 

RACIOCÍNIO LÓGICO: 

APRENDENDO TABUADA A 

PARTIR DOS JOGOS VIRTUAIS  

 Utilizar o potencial os jogos virtuais para 

desenvolver o raciocínio lógico dos alunos, 

buscando a compreensão dos conceitos 

matemáticos. 

 

43 

EMAIL: A COMUNICAÇÃO EM 

AMBIENTES VIRTUAIS  

 Criar e utilizar o e-mail (correio eletrônico) 

como forma contemporânea de comunicação.  
Conhecer e identificar conceitos e símbolos 

inerentes aos ambientes virtuais. 

 

 

44 

 

TECTONISMO E VULCANISMO: 

CONHECENDO A TERRA 

UTILIZANDO OS LAPTOPS 

 

 Os alunos do 6º ano deverão compreender a 

dinâmica dos fenômenos: tectonismo e 

vulcanismo na formação e modificação do 

espaço geográfico e analisar a posição do 

planeta Terra no Sistema Solar utilizando os 
recursos tecnológicos existentes na unidade 

escolar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escola 

Municipal 

Willian 

Castelo 
Branco 

45 APRENDENDO COM AS 

FÁBULAS: LEITURA, ESCRITA E 

VALORES SOCIAIS. 

Promover, incentivar e cultivar os valores éticos 

e morais entre os alunos da escola. 

 

46 

DESENVOLVENDO 

HABILIDADES ARTISTÍCAS 

ATRAVÉS DA TECNOLOGIA  

Criar um slogan, um logotipo e uma paródia 

para o Projeto UCA na escola. 

 

47 

BRINCANDO E APRENDENDO: 

CONTRIBUIÇÕES DOS JOGOS 

PARA DESENVOLVER O 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 Trabalhar conceitos matemáticos a partir dos 

jogos 

 

 

 

48 

ESTUDANDO ANIMAIS 

VERTEBRADOS E 

INVERTEBRADOS E FONTES DE 

ENERGIA RENOVÁVEIS E NÃO 

RENOVÁVEIS: CONTRIBUIÇÕES 

DO LAPTOP NO CAMPO DA 

PESQUISA 

Estudar as variedades de espécies dos animais 

invertebrados e vertebrados e as fontes de 

energias renováveis e não renováveis. 

 

49 

DIÁLOGOS COM A 

COMUNICAÇÃO 

Promover a comunicação oral e escrita dos 

alunos do ensino fundamental em diferentes 

meios de comunicação. 

 

50 

PRODUZINDO E DIVERTINDO: 

CONTRIBUIÇÕES DO LAPTOP 

PARA AS MÚLTIPLAS 

LINGUAGENS 

 Produzir livros com histórias em quadrinhos 

(HQs), poemas concretos, adivinhações e um 

dicionário ilustrado usando o laptop. 

51 ENTENDER PARA ECONOMIZAR  Compreender a necessidade do uso racional da 

energia elétrica. Desenvolver a linguagem oral e 

escrita dos alunos, possibilitando a produção de 

dados estatísticos que os conscientizem sobre a 

importância do consumo de energia elétrica em 

suas residências e na escola. 

52 EDUCAÇÃO COM QUALIDADE 

SOCIAL: ACESSO, INCLUSÃO E 

PERMANÊNCIA DOS ALUNOS 

COM NECESSIDADES ESPECIAIS 

DA E M WILLIAN CASTELO 

BRANCO 

 Assegurar não só acesso como também a 

permanência, a inclusão e o sucesso dos alunos 

com Necessidades Educativas Especiais. 

 

53 

COORDENAÇÃO DO UCA NA 

ESCOLA: O ARTICULADOR DO 

PROCESSO DE FORMAÇÃO  

 Mostrar a importância do coordenador do UCA 

enquanto articulador do processo de formação 

da escola. 

 

54 

APRENDIZAGENS 

SIGNIFICATIVAS EM 

MATEMÁTICA COM O USO DO 

LAPTOP.  

Elaborar planilhas e gráficos a partir de dados 

estatísticos pesquisados na internet. 

Fonte: Relatório Projeto UCA Tocantins 2011. 

 



 

 

ANEXO L - PÔSTER “AVUCA: AMBIENTES DE VIRTUAIS UCA” 

APRESENTADO NO I SEMINÁRIO ESTADUAL PROGRAMA UCA TOCANTINS 

 

 
Fonte: Pôster apresentado no I Seminário Estadual Programa UCA Tocantins, em dezembro de 2011. 

Documentos gerados sobre o Projeto UCA e sistematizados pela pesquisadora 



 

 

ANEXO M - PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃI INICIAL PROJETO UCA TOCANTINS 2012 

 

 

PARCERIA PUC-SP/UFT/SEDUC/SEMED/ESCOLAS 

Planificação da formação inicial do Projeto UCA Tocantins – 2012. 

A proposta é fruto da parceria entre equipe de formação da IES Global PUC e da equipe de formação da IES Local UFT. A proposta 

será desenvolvida em três etapas assim denominadas: 

Etapa I - Desnudando o mundo digital: apropriação tecnológica e Web 2.0 – MO 1 e MO 2; 

Etapa II - Desvelando o currículo – elaboração de projetos – MO 3 e MO 4; 

Etapa III – Depurando o projeto – discutindo MO 4 e MO 5. 

A partir daqui vamos detalhar a organização de cada etapa da proposta de formação: 



 

 

Etapa I - Desnudando o mundo digital: apropriação tecnológica e Web 2.0 – MO 1 e MO 2 

Para que O que Como Quem Onde Quando Avaliação 

Desenvolver as 

habilidades básicas 

para o manuseio das 

ferramentas do 

laptop, da web, 
focando o uso 

pedagógico, por meio 

da revisita ao plano 

pedagógico das 

escolas envolvidas, 

possibilitando a 

integração entre as 

diversas mídias 

1-Explorar o 

Linux – interfase  

Metasys foi 

substituída 

Ubuntu – 
produzido 

LabTIME-UFG 

As ferramentas 

existentes no 

laptop focando o 

seu uso 

pedagógico.  

Leitura 

obrigatória 

Apropriação das 

TDIC: um 

fenômeno em 

espiral – Valente 

e Borges 

1-Oficina presencial (de 10 h, dividido em dois encontros de 

5h/ mais acompanhamento à distância – 20h) para 

apresentação do sistema operacional, sempre com foco no 

pedagógico, por meio de atividades práticas, 

problematizadoras  e motivadoras que levem o profissional 
da educação à reflexão, integração e inserção de suas 

próprias práticas com o uso das TICs ao PPP da sua escola: 

Editor de texto, planilha, produção de slides e Jogos 

educacionais, câmeras digitais – disponíveis no Ubuntu 

O formador irá sugerir atividades a serem elaboradas à 

distância e postadas no ambiente E-Proinfo: 

Perspectivas de atividades: 

textos elaborado no coletivo – história HQ- poesia - releitura 

de obras de arte- produção de vídeo – programa de rádio, 

telejornal- blog – podcast – uso pedagógico das redes sociais 

entre outras, a partir do conteúdo de sua área de 

conhecimento. 

1. Equipe 

de 

formação e 

coordenad

or do UCA 
na escola 

1. Na 

escola 

e no 

ambien

te 
virtual 

 

1. 

março/ab

ril 

Avaliar o cursista na 

sua formação 

presencial, no ambiente 

via portfólio,   

1. portfólio do 
professor e auto 

avaliação de todos os 

participantes no 

ambiente/turma E-

proinfo  

Fórum –  

Memorial reflexivo: 01 

Sugestão: elaboração de 

um questionário 

fechado para 

identificação do perfil 

profissiográfico do 

cursista: 

CO1/CO2/CO4/F01 E 

F02  



 

 

Desenvolver as 

habilidades básicas 

para o manuseio das 

ferramentas do 

laptop, da web, 

focando o uso 

pedagógico, por meio 

da revisita ao plano 

pedagógico das 

escolas envolvidas, 

possibilitando a 
integração entre as 

diversas mídias 

2- Explorar as 

possibilidades da  

WEB 2.0  

Leitura 

obrigatória 

Diretrizes 

Nacionais Gerais 

da Educação 

Básica, Resolução 

CNE/CEB nº 4, 

de 13 de julho de 
2010.  

2- Oficina presencial (de 10 h, dividida em dois encontros de 

5h/ mais acompanhamento à distância – 20h) para 

apresentação da Web 2.0, com foco no trabalho pedagógico, 

por meio de atividades práticas, problematizadoras e 

motivadoras que levem o profissional da educação à 

reflexão, integração e inserção de suas próprias práticas com 

o uso das TICs ao PPP da sua escola. Ao término da oficina 

o docente deverá exercer sua autoria propondo atividades, 

que após ter sido partilhada e depurada pela comunidade 

escolar, deverá ser publicada  no blog da escola 

acompanhada por breve relato contendo os resultados de 
sucesso e apontando as fragilidades. A intenção é que essas 

atividades de todas as escolas participantes sejam publicadas 

em um único depositório, como por exemplo, o blog do 

UCA – TO, objetivando a partilha das ações realizadas e 

seus resultados, configurando-se um espaço que poderá 

subsidiar outras práticas conforme necessidade e anseios de 

cada escola. 

O site do domínio público, portal do professor do MEC, 

redes sociais, listas de discussão, blogs do UCA –TO 

discutir sobre o processo de gestão do blog. 

O formador irá sugerir atividades a serem elaboradas à 

distância e postadas no ambiente E-Proinfo. 

Perspectivas de atividades: 

Pesquisa e discussão das práticas pedagógicas que fazem 

uso dos recursos da Web 2.0 e que estão articuladas ao 

registro contido no PPP.  

Profissional da educação irá propor novas atividades que 
façam uso da Web 2.0 para o uso pedagógico, tornando-se 

autor, em consonância com a própria Web 2.0.  

2. 

Formador/ 

tutor e 

coordenad

or do UCA 

2-Na 

escola 

e no 

ambien

te 

virtual 

2- março/ 

abril 

2- portfólio do 

professor, registro dos 

projetos que fazem uso 

pedagógico da Web 2.0 

e autoavaliação de 

todos os participantes 

no ambiente/turma E-

proinfo 

Fórum 

Criar equipe de gestão 

blog das 
escolas...Alunos e 

professores... 

Sugestão depositório de 

práticas pedagógicas 

com uso do computador 

portátil. Essa proposta 

de será elaborada: 

CO1/CO4/F01 E F02 – 

equipe da PUC... 

 



 

 

ETAPA II -  DESVELANDO O CURRÍCULO – ELABORAÇÃO DE PROJETOS – MO 3 E MO 4 

Para que O que Como Quem Onde Quando Avaliação 

Desenvolver os 

conceitos básicos de 

currículo e projeto, 

articulando com o 

uso integrado das 

TICs e, ainda, 

elaborar um projeto 

que faça o uso 

integrado da 

tecnologia na rotina 

escolar;  

1-Pesquisar, discutir e identificar os 

diferentes conceitos de currículo e 

projeto nas práticas das escolas, 

apresentados no MO 4; 

- Leitura obrigatória -  Livro: Elizabeth 

Almeida e José Armando Valente. 

Tecnologias e currículo: trajetórias 

convergentes ou divergentes?. São 

Paulo: Paulus, 2011. 

 

Midiateca: depositário de textos... 

Leitura complementar Paulo Freire – 
contexto, autonomia, currículo. 

Hernandez -  

Giroux, Tomaz Tadeu Silva e Sacristãn 

– currículo. 

1-Oficina presencial (de 10 h, dividido em 

dois encontros de 5h/ mais acompanhamento 

à distância – 30h) para pesquisar, discutir, 

identificar e inserir os diferentes conceitos 

de currículo e projeto nas práticas da escola 

com o uso das TICs, relacionando e 

customizando esses conceitos ao PPP da 

escola. 

Perspectivas de atividades: 

Organização de grupos de estudos que irão 

ler e se apropriar dos PPP das escolas, a fim 

de pesquisar, discutir, identificar e inserir os 
conceitos de currículo, projeto e tecnologia 

no PPP. 

1. 

Formador/ 

tutor e 

coordenad

or do UCA 

1. Na 

escola 

e no 

ambien

te 

virtual 

1-maio/ 

junho/ 

julho 

1. Portfólio do 

professor, registro 

dos conceitos 

identificados no 

PPP da escola e 

autoavaliação de 

todos os 

participantes no 

ambiente/turma E-

proinfo.  

2. Fórum 

2-Pesquisar, discutir e identificar as 

diferentes metodologias para o uso 

pedagógico das TDIC, inseridas no 
currículo e projeto que estão 

disponíveis no ambiente no módulo 3/4 

e elaborar um projeto pedagógico que 

faça uso das TDIC, inseridas ao 

currículo. 

Texto intencionalidade pedagógica: O 

uso das tecnologias móveis na escola: 

uma nova forma de organização do 

trabalho pedagógico. Almeida; Borges; 

França 

2-Oficina presencial (de 10 h, dividido em 

dois encontros de 5h/ mais acompanhamento 

à distância – 30h) para pesquisar, discutir, 
identificar as diferentes metodologias para o 

uso pedagógico das TDIC inseridas no 

currículo. 

Perspectivas de atividades: 

Organização de grupos de estudos que irão 

ler e se apropriar do currículo da escola 

apresentado no PPP. 

Organização de grupos de estudos que 

elaborarão um projeto pedagógico que faça 

uso das TDIC inseridas no currículo para ser 

desenvolvido pela equipe escolar no segundo 

semestre. 

2- 
Formador/ 

tutor e 
coordenad

or do UCA 

2- Na 

escola 

e no 
ambien

te 

virtual 

2- 
maio/jun

ho/julho/
agosto 

2- portfólio do 

professor, registro 

do projeto para o 
uso das TIC e 

autoavaliação de 

todos os 

participantes no 

ambiente/turma E-

proinfo. 

Fórum 

Memorial 

reflexivo: 02 

 



 

 

Etapa III – Depurando o projeto – discutindo MO 4 e MO 5 

Para que O que Como Quem Onde Quando Avaliação 

Refletir e acompanhar a 

implementação do projeto e 

depurar a ação: reflexão – ação – 

reflexão. 

Produzir um artigo 
científico/elaborar o pôster sobre 

os resultados atingidos ou as 

fragilidades do projeto e 

apresentar os relatos de 

experiências em eventos 

científicos. 

 

Midiateca: 

depositário de 

textos: 

Com textos que 
vão contribuir 

para produção dos 

artigos dos 

cursistas e para 

sistematização 

dos PPP das 

escolas. 

1- Encontro presencial 

(de 10 h, dividido em 

dois momentos de 5h/ 

mais acompanhamento à 

distância – 30h) para 
socialização da 

depuração dos projetos, 

para a apresentação da 

sistematização dos 

PPP/PROGITEC das 

escolas, a apresentação 

dos artigos e relatos 

científicos e material 

para os seminários locais 

e estadual. 

1.Formador

/ tutor e 

coordenado

r do UCA 

1.Na escola, 

no ambiente 

virtual e no 

ambiente 

local e onde 
se dará o 

seminário 

estadual 

1. 

set//out 

1. portfólio do professor, registro das 

ações, publicação do artigo científico, 

registro do PPP revisitado, apresentação 

dos relatos de experiências nos eventos 

científicos e auto avaliação de todos os 
participantes no ambiente/turma E-proinfo  

Sistematizar o PPP da escola, 
integrando as TDIC.  

Organizar o material para o 

seminário local e estadual 

2.Formador
/ tutor e 

coordenado

r do UCA 

2-Na escola 
e no 

ambiente 

virtual 

2- 
nov/dez 

2- portfólio do professor, registro dos 
projetos que fazem uso pedagógico da 

Web 2.0 e autoavaliação de todos os 

participantes no ambiente/turma E-proinfo 

Fórum 

Memorial reflexivo: 03 

Estratégias para execução da proposta de formação inicial para 2012 -Customização do ambiente e-proinfo para atender a proposta de planificação da formação: 

1. Criar as turmas com nome das etapas. Exemplo: TURMA ESC MUL LUZIA TAVARES - ETAPA I - Desnudando o mundo digital: apropriação tecnológica 

e Web 2.0. 01 – Informações; 

2. Adaptação das ferramentas que serão disponibilizadas para efetivação das atividades obrigatórias que irão compor a avaliação do proposta de formação: portfólio; 

fóruns; auto avaliação que vai utilizar a ferramenta blog; memorial reflexivo I, II e III utilizar a ferramenta diário; estudos do PPP, por meio do texto coletivo. 

3. Como não conseguimos montar o ambiente em etapas, pois já está estruturado em módulos, utilizaremos os fóruns para  direcionar e orientar o desenvolvimento das 

atividades em cada etapa. Exemplo: Fórum: Etapa I - Desnudando o mundo digital: apropriação tecnológica e Web 2.0 

Este espaço é destinado ao diálogo, reflexões, interlocuções e socialização do processo de apropriação dos cursistas, visando o manuseio das ferramentas do laptop, da 

web, focando o uso pedagógico, por meio da revisita ao plano pedagógico da escola, possibilitando a integração entre as diversas mídias. Para o desenvolvimento dessa etapa 

vamos trabalhar com os conteúdos dos Módulos 01 e 02, entretanto as atividades dessa etapa proposta são: Portfólio; Memorial reflexivo; Auto avaliação; Fórum e texto 
coletivo. Para melhorar a interação vamos disponibilizar os textos obrigatórios, complementares no blog do UCA Tocantins e disponibilizar o link no fórum. Iremos também 

disponibilizar nos fóruns os link dos módulos que vão ser objeto de estudo em cada etapa. 

4. Criação do ambiente de gestão da formação do Programa UCA Tocantins 2012 - Comunidade: ambiente de gestão da formação - 2012, constitui-se como uma 

rede de gestão da formação, tendo a participação da IES Global PUC, IES Local UFT, coordenadores do UCA e gestores das escolas. Esse ambiente tem a 

perspectiva de organizar as informações e decisões do processo de formação, socializar e possibilitar a interação e intervenção dos vários sujeitos envolvidos no 

processo de formação. 

http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/index.htm?idUg=cripto:R%E66%A7%FD%9B
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/index.htm?idUg=cripto:R%E66%A7%FD%9B
http://e-proinfo.mec.gov.br/eproinfo/index.htm?idUg=cripto%3AR%25E66%25A7%25FD%259B%2502%2512


 

 

ANEXO N - PLANIFICAÇÃO DA FORMAÇÃO CONTINUADA PROJETO UCA TOCANTINS 2012 

 

 

PARCERIA PUC-SP/UFT/SEDUC/SEMED/ESCOLAS 

Planificação da formação continuada do Projeto UCA Tocantins – 2012. 

 

A proposta é fruto da parceria entre equipe de formação da IES Global PUC e da equipe de formação da IES Local UFT. A proposta 

será desenvolvida em três etapas assim denominadas: 

Etapa I – Girando a espiral: apropriação pedagógica das tecnologias; 

Etapa II – Gestando o planejando em rede: formação, escola e sala de aula; 

Etapa III – Integrando a tecnologia ao currículo: a prática pedagógica no contexto das escolas. 

A partir daqui vamos detalhar a organização de cada etapa da proposta de formação: 

 

 



 

 

Etapa I – Girando a espiral: apropriação pedagógica das tecnologias; 

 

Para que O que Como Quem Onde Quando Avaliação 

Compreender 

como se dá o 

processo de 

Apropriação 

pedagógica das 

Tecnologias 

Digitais da 

Informação e 

Comunicação-

TDIC pelo 

sujeito. 

 

Processo de 

Apropriação das 

TDIC pelo 

Sujeito 

Carga horária presencial 20h 

 Carga horária a distância 20h  

Promovendo o estudo individual e discussão coletiva dos 

textos : 

Grupo de estudo.  Leitura obrigatória  

Texto 01: Apropriação das tecnologias de Informação e 

Comunicação pelos Gestores Educacionais. BORGES, 

Marilene, A F. Parte da tese de doutorado (2009) PUC/SP. 

Texto 0 2: BORGES, Marilene, A F. Apropriação : um 

fenômeno em espiral.(2009) 

Equipe de 

formação e 

coordenador do 

UCA na escola  

Na 

escola e 

no 

ambiente 

virtual 

Abril Responder a 

questão: De acordo 

com o texto: Qual o 

meu nível de 

apropriação 

tecnológica? 

Escrever uma página 

de texto e postar no 

portfólio 

 Memorial reflexivo 

I.  

 

Fórum 



 

 

Desenvolver 

habilidades para 

o uso pedagógico 

das ferramentas 

do laptop 

 

Revisitar as 

ferramentas do 

laptop 

 

Realizar oficinas de apropriação das ferramentas do laptop, 

focada no uso pedagógico e no desenvolvimento de práticas 

que integrem as tecnologias ao currículo; 

 

Desenvolver no formato de oficinas: rever o sistema 

operacional Linux/metasys foi substituído pelo Ubuntu – 

LabTIME/UFG em maio de 2012, passamos a explorar seus 

aplicativos: Editor de texto; planilha; produção de slides, 

Jogos educacionais. 

 Câmera digital 

 

 

  Em pequenos grupos 

criar atividades 

utilizando os 

aplicativos – Uma 

atividade que integre 

os vários aplicativos 

e postar no portfólio 

 

 

Desenvolver as 

habilidades dos 

cursistas para uso 

pedagógico das 

ferramentas da 

WEB. 2:0 

 

Investigar, 

estudar e 

desenvolver 

atividades que 

possibilitem 

exercitar as 

potencialidades 

das ferramentas 

da WEB 2:0 no 

fazer 

pedagógico dos 

cursistas no 

contexto das 

escolas. 

 

Realizar oficinas de apropriação das ferramentas da Web 

2.0, focado para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que integre as tecnologias ao currículo; Estudo do blog de 

projetos internacionais, nacionais e do projeto UCA, 

objetivando identificar e avaliar o design, as formas de 

alimentação e disponibilização das informações e a partir 

desse estudo elaborar proposta de roteiro para alimentação 

do blog de escolares que tenha como foco: a educação, o 

currículo, a socialização de práticas pedagógicas;  

Em pequenos grupos elaborar e desenvolver ações que 

utilizam as ferramentas da web 2.0 visando integrar as 

tecnologias ao currículo;  

Revisitando o PPP da escola 

Lista das oficinas que vão ser oferecidas conforme demanda 

das escolas: 

 Oficina HQ; 

 Oficina Webquest; 

 Oficina matemática; 

 Oficina de software de produtividade 

   Postar no portfólio 

os resultados das 

ações desenvolvidas 

pelos grupos sobre o 

uso da web 2.0; 

Produção de texto 

com análise dos 

blogs e reorganizar 

os blogs de acordo 

com o roteiro 

proposto e aprovado 

pela equipe de 

formação;  

Inserindo as 

alterações e ajustes 

ao PPP após 

observar os estudos 

realizados na etapa. 

 



 

 Oficina de Tux; 

 Oficina de Portais Educacionais; 

 Oficina sobre alimentação de blogs; 

 Oficina planejamento com uso das TDIC; 

 Oficinas a importância do registro imagético 

das ações; 

 Oficina de Imagens (Programas presentes no 

Ubuntu) 

 Oficina sobre o uso pedagógico das redes 

sociais (Facebook, Orkut, etc.). 

 Oficina sobre os principais problemas e erros 

encontrados nos laptops do UCA e como solucioná-

los de forma prática. 

 Produção e edição de vídeos, pequenos 

documentários, reportagens utilizando o laptop do 

UCA 

 Criação de um fluxograma para construção de 

um mapa conceitual por meio do programa Kivio 

 Formatação de Trabalhos Escolares por meio 
do Kword / Kwrite seguindo as normas da ABNT 

 Criação e gerenciamento de grupos de e-mails 

para as turmas utilizando o Google Grupos. 

Problemas – 

ambiente, leitura e 

trabalho com textos,  

 



 

 

Etapa II – Gestando o planejando em rede: formação, escola e sala de aula 

Para que O que Como Quem Onde Quando Avaliação 

Desenvolver ações 

que visem 

aperfeiçoar as 

formas de 

planejamento em 

rede no processo 

de formação, no 

uso das 
tecnologias nas 

escolas e na 

sistematização da 

organização 

didático 

pedagógico; 

 

Discutir e refletir 

sobre a importância 

do planejamento em 

rede, focando na 

organização, registro, 

sistematização, 

socialização das 

ações, do processo de 
formação, assim 

como da ação 

pedagógica dos 

professores. 

  

Planejamento em 

espiral...... 

Carga horária presencial 20h 

 Carga horária a distância 20h  

 

Grupo de estudo.  Leitura obrigatória  

Texto 01:  

JESUS, Valdirene O PLANEJAMENTO EM 

ESPIRAL CONTRIBUINDO NO PROCESSO 

DE FORMAÇÃO. 
Oficinas – focando o planejamento em três 

momentos: da formação e criação dos ambientes 

virtuais de aprendizagem de gestão da formação; 

da escola no desenvolvimento das ações 

pedagógicas; da organização do trabalho 

pedagógico; 

Equipe de formação e 

coordenador do UCA 

na escola  

 

Na escola 

e no 

ambiente 

virtual 

 

Maio/ 

junho/ 

julho 

 Portfólio para postar 

as ações 

desenvolvidas no nos 

grupos de estudos e 

nas oficinas. 

Fórum 

 

 
 

Memorial reflexivo II 

 

 Sugestão depositório 

de práticas 

pedagógicas com uso 

do computador 

portátil. Essa proposta 

de será elaborada: 

CO1/FO2/CO4/FO1 – 

equipe da PUC... 



 

 

Desenvolver 

habilidades dos 

cursistas para 

utilização do 

planejamento 

pedagógico das 

aulas, focado na 

mudança de 

paradigma da  

Organização do 

Trabalho 
Pedagógico, a 

partir do uso das 

tecnologias 

móveis 

Discutir e refletir 

sobre a mudança de 

paradigma da 

organização do 

trabalho pedagógico 

na nos espaços 

escolares a partir do 

uso das tecnologias 

móveis,  

Promovendo o estudo individual e discussão 

coletiva dos textos: 

ALMEIDA at all (2012) O uso das tecnologias 

móveis na escola: uma nova forma de 

organização do trabalho pedagógico 

Desenvolver oficina organização do trabalho 

pedagógico na prática da escola a partir do uso 

das tecnologias móveis: analisar os pôster 

apresentados pelas escolas no seminário 

estadual; 

Elaborar projetos para serem desenvolvidos nas 
escolas com a integração das tecnologias ao 

currículo 

Revisitar o PPP para observar como está previsto 

a gestão dos processos, considerando para isso 

os textos trabalhados. 

Equipe de formação e 

coordenador do UCA 

na escola  

 

Na escola 

e no 

ambiente 

virtual 

 

Maio/ 

junho/ 

julho 

 

Postar no portfólio as 

análises 

desenvolvidas pelo 

grupo, dos pôsteres a 

partir dos estudos 

teóricos realizados. 

 

 

Postagem do projeto 

dos professores para 
uso das tecnologias na 

sala de aula: 

 tema, 

intencionalidade, as 

dinâmicas, os 

resultados, 

interlocuções e 

desdobramentos das 

ações;   

Inserir as alterações e 

ajustes ao PPP após 

observar os estudos 

realizados na etapa 

 



 

 

Etapa III – Integrando a tecnologia ao currículo: a prática pedagógica no contexto das escolas 
Para que O que Como Quem Onde Quando Avaliação 

Desenvolver os 

conceitos básicos de 

currículo; promover a 
integração das 

tecnologias ao 

currículo e possibilitar 

a construção de 

práticas pedagógicas 

que integre as TDIC no 

contexto da sala de 

aula, nos processos de 

gestão da escola, da 

sala e na produção de 

conhecimento dos 

professores, gestores e  

alunos, consolidadas no 

PPP da escola. 

Apresentar os 

resultados dos projetos 

de por meio da  
produção de artigos 

científicos/pôster sobre 

os resultados atingidos 

ou as fragilidades do 

projeto e apresentar os 

relatos de experiências 

em eventos científicos. 

Sistematizar o PPP da 

escola, integrando as 

TDIC.  

Organizar o material 

para o seminário local 

e estadual 

Discutir e estudar 

referências que 

possibilitem 
compreender os 

conceitos de: 

Currículo, 

contexto, 

Tecnologia, 

Integração das 

tecnologias ao 

currículo, 

construção de 

conhecimento, 

colaboração, 

planejamento em 

rede e espiral, 

coautoria. 

 

Tais estudos visam 

dar condições dos 
cursistas propor 

ações para 

integração das 

tecnologias no 

contexto da escola, 

por meio do 

desenvolvimento 

de propostas 

pedagógicas, da 

sistematização do 

PPP.... 

Carga horária presencial 30h/Carga horária a distância 30h  

Grupo de estudo.  Leitura obrigatória  

Elizabeth Almeida e José Armando Valente. Tecnologias e 
currículo: trajetórias convergentes ou divergentes? São Paulo: 

Paulus, 2011. 

 Diretrizes Nacionais Gerais da Educação Básica, Resolução 

CNE/CEB nº 4, de 13 de julho de 2010. 

Midiateca: depositário de textos... 

Leitura complementar Paulo Freire – contexto, autonomia, 

currículo; Hernandez - Giroux, Tomaz Tadeu Silva e Sacristãn 

– currículo. 

Desenvolver oficinas que promovam um trabalho 

interdisciplinar 

Fábulas em texto e animação 

http://criancas.uol.com.br/historias/a-cigarra-e-a-formiga.jhtm 

 História em quadrinhas 

http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html 

 Filmes: curta e longas 

http://www.portacurtas.org.br 

http://www.planetaeducacao.com.br/portal/index.asp 
Biblioteca nacional digital 

http://bndigital.bn.br/index.htm 

Google earth 

http://www.google.com/earth/index.html 

Jogos matemáticos 

Jogos química 

Jogos de física 

Museus:  

Museu do Louvre 

 http://www.louvre.fr/ 

Museu do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro 

http://www.ihgb.org.br/acervo5.php 

Museu dos dinossauros 

http://www.peiropolisturismo.com.br/museu.php 

Equipe de 

formação e 

coordenador 
do UCA na 

escola  

 

Na 

escola, 

no 
ambiente 

virtual e 

no 

ambiente 

local e 

onde se 

dará o 

seminário 

estadual 

Agosto/ 

setembro/ 

outubro/ 
novembro 

e 

dezembro 

Portfólio  

Postagem das 

análises dos 
estudos 

desenvolvidos; 

Fórum 

Memorial 

reflexivo III 

Artigos 

produzidos, 

Pôsteres, 

A sistematização 

e socialização 

do PPP 

integrando as 

tecnologias ao 

currículo. 

 

Em pequenos 

grupos  
Alimentar o 

Blog da escola 

durante  um 

mês. 

Disponibilização 

do depositário 

de práticas 

pedagógicas 

com uso do 

laptop, com 

todos as práticas 

desenvolvidas 

nas escolas em 

2012. 

 

http://criancas.uol.com.br/historias/a-cigarra-e-a-formiga.jhtm
http://www.divertudo.com.br/quadrinhos/quadrinhos-txt.html
http://www.portacurtas.org.br/
http://www.planetaeducacao.com.br/portal/index.asp
http://bndigital.bn.br/index.htm
http://www.google.com/earth/index.html
http://www.louvre.fr/
http://www.ihgb.org.br/acervo5.php


 

 

ANEXO O – FÓRUM DE TECNLOGIA, EDUCAÇÃOE MOBILIDADE DA UFT – UCA – 21 E 22 DE MARÇO 2013 

 

 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

TOCANTINS 

 
FÓRUM TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E 

MOBILIDADE DA UFT – UCA – UM 

COMPUTADOR POR ALUNO. 

 

☼ Intencionalidade do evento: Promover debate, 

reflexões e socialização de experiências de uso das 

tecnologias digitais de informação e comunicação 

– TDIC, nos processos de ensino e de 

aprendizagem, tendo como foco: a Integração das 

tecnologias ao currículo; a mobilidade e a 

portabilidade das tecnologias e do conhecimento;  

 

☼ 21/03/2013 

Manhã - 08h – Credenciamento 

8:30h Mesa de abertura 

Coordenador PROUCA 

Reitor da UFT  

SEDUC 

MEC 

UNDIME 

PUC/SP 

Local: CUICA- UFT 

 

09:30h - Atividade Cultural 

09:45h – 10:00h Café 

 

10h às 12h - Conferência 01: Educação e 

tecnologia desafios para o século XXI: 

Coordenadora: Drª Marilene Andrade Ferreira 

(UFOP) 

Palestrantes: Dr. José Armando Valente– a 

perspectiva dos projetos de uso das tecnologias 

(UNICAMP) 

Drª. Elizabeth Almeida– integração das 

tecnologias ao currículo PUC/ SP) 

(Representante do MEC) - Políticas de inclusão 

digital na educação básica.  

 

 

☼ Tarde - 14h00 às 18:00h  

Oficinas. 

01: Possibilidades de uso do laptop nas linguagens 

e na arte- Local- Sala 1 Bloco A 

02: Possibilidades de uso do laptop nas ciências 

exatas e da terra - Local- Sala 4 Bloco A 

03: Possibilidades de uso do laptop nas ciências 

humanas - Local- Sala 12 Bloco A 

04. Possibilidades de uso do laptop nas ciências 

biológicas - Local- Sala 13 Bloco A 

05. Planejamento: registro, gestão e socialização 

do conhecimento com uso de tecnologia - Local- 

Sala 14 Bloco A 

 

☼ 22/03/2013 

Manhã - 8h às 10h 

Aprofundamento de estudo I: Mobilidade e 

portabilidade do laptop educacional no contexto da 

escola 

Mediadora:  

Drª. Marilene Andrade Ferreira 

Orientadores:  

Dr. José Armando Valente – UNICAMP; 

Drª. Maria Elizabeth B. de Almeida – PUC/SP 

Msc. Aglaé Cecília Toledo Porto Alves- PUC/SP 

Relatora de prática: Edna Vieira – Tutora – Escola 

Estadual Joca Costa 

 

10h – 10:15h - Café 

 

 

10h00 às 12h00 

Mesa redonda: Aluno monitor 

Coordenador da mesa: Msc. Sonia Neiva 

Debatedores: Drª. Marilene Andrade Ferreira – 

UFOP; 

Leila Ramos – Formadora/DRE/NTE- Palmas 

Maria Madalena Santos – Tutora – Escola Estadual 

José Costa 

Deusirene Araújo – Tutora – Escola Municipal 

Luzia Tavares 

 

☼ Tarde - 14h00 às 16h 

Aprofundamento de estudo II: Influência do 

planejamento e da gestão da formação nas práticas 

pedagógicas 

Mediadora: Valdirene G. S. Jesus 

Orientadores:  

Dr. José Armando Valente – UNICAMP; 

Drª. Maria Elizabeth B. de Almeida – PUC /SP 

Msc: Jayson Magno da Silva- PUC/SP 

Relatora de prática:  

Franciane Mota – Tutora Escola Municipal Willian 

C. Branco e Escola Estadual Sancha Ferreira 

 

16h – 16:15h- Café 

 

16:15h às 18h00 

Mesa de encerramento - Demandas do 

PROUCA/UFT: perspectivas do uso da TDIC na 

educação do Tocantins 

Drª. Marilene Andrade Ferreira 

Dr. George França 

Msc: Valdirene de Jesus  



 

 

ANEXO P - SÍNTESE DOS RESULTADOS ALCANÇADOS COM O PROJETO UCA 

TOCANTINS 

 

ESTUDOS 

REALIZADOS 

RESULTADOS EVIDENCIADOS CONSIDERANDO RELATÓRIOS DE 

PESQUISA E PUBLICAÇÕES EM EVENTOS NACIONAIS E 

INTERNACIONAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório Técnico 

Científico 
O Currículo da 

escola do século 

XXI – integração 

das TIC ao 

currículo: 

inovação, 

conhecimento 

científico e 

aprendizagem. 

2013 

  

Em relação aos alunos: a autonomia, o protagonismo, a colaboração, o desafio de 

conhecer o novo, o compartilhamento de saberes, a inclusão digital. 

Em relação aos professores: socialização de práticas, o enriquecimento das aulas, a 

interação entre professores, socialização de produções. 

Nas práticas pedagógicas: pesquisa de informações em diversas fontes, uso dos 

recursos multimídias, a produção de textos, a socialização das produções. 

Dificuldades: infraestrutura - manuseio dos laptops, pequena capacidade de 

armazenamento, conexão à internet, falta de política de manutenção, ausência quase 

geral de referência ao Projeto UCA nos projetos pedagógicos das escolas e alta 

rotatividade dos professores.  

Impactos do Projeto UCA:  

- avanço do estado da arte na área de conhecimento – a formação de professores 

alicerçada nas concepções de formação contextualizada, construcionistas e em rede; o 

envolvimento na formação e na investigação de todos os sujeitos (gestor, professor, 

especialistas, alunos e pais);  

- aprofundamento do conhecimento sobre a integração entre o currículo e as TDIC;  

- aprofundamento do conhecimento sobre o processo de apropriação pedagógica e 

tecnológica; principais contribuições para a inovação de produto, processos ou 

políticas públicas; 

- evidências da reconstrução do conceito de currículo, reelaborado a partir de práticas e 

da formação realizadas;  
- evidências de inovação de processos de formação de educadores na escola com foco 

no contexto e na prática com uso do laptop (modelo da formação ancorado na 

articulação teoria-prática); 

- inserção de TDIC nas escolas depende tanto da introdução de artefatos tecnológicos 

como da formação de professores;  

- Principais contribuições para formação de recursos humanos especializados para a 

academia, a educação básica e superior: os pesquisadores vivenciaram um processo de 

formação continuada e de aprimoramento por meio da investigação colaborativa; a 

formação dos educadores na modalidade hibrida e online; encontros entre 

pesquisadores e educadores da escola; a formação em rede desenvolvida nas escolas e 

a escola conectada;  

- Principais contribuições para difusão e transferência de conhecimento: o 

compartilhamento de conhecimentos produzidos, a participação das escolas do Projeto 

UCA Tocantins no III Web Currículo na PUC-SP 2012, os blogs das escolas, a difusão 

da proposta. 
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Escola Estadual Presidente Costa e Silva – expressa que o objetivo da integração do 

laptop ao currículo está a serviço da superação do saber do senso comum dos alunos, 

pelos conhecimentos científicos e de formar os alunos com as competências para 

viver, conviver e analisar criticamente a realidade, fazendo uso das tecnologias. 

Destacam-se os projetos existentes na escola os quais utilizaram as tecnologias para 

potencializar aprendizagem e no estudo destacam dois projetos da Escola: “O uso da 

tecnologia para facilitar o aprendizado: dos gêneros literários que circulam na 
sociedade”, desenvolvido no 7º. ano e o projeto “Orientação Sexual”, desenvolvido em 

várias etapas tendo como subtemas: namoro e casamento (com elaboração de história 

em quadrinhos), preservativo e anticoncepcional (com criação de folder informativo), 

gravidez na adolescência (com pesquisa para obter dados e índice na cidade de 

Gurupi/TO, socializado em slides), aborto (com montagem de vídeo informativo) e 

DST/AIDS  (com produção de jogos). Ressalta-se que todos os materiais foram 

produzidos pelos alunos, com assessoria da professora de Biologia. 

Escola Estadual José Costa Soares – expressa no PPP a meta de integrar o laptop com 

foco na aprendizagem de conteúdo específicos das disciplinas do currículo. Visitou o 

blog e analisou o Projeto Crescendo com sabedoria e sucesso, desenvolvido com 2º 

ano, visando integrar o laptop ao currículo das disciplinas de Língua Portuguesa, 

História e Geografia. Lemos (20013) destaca a necessidade da avaliação anual do 

Projeto Político Pedagógico e que seja previsto tempo e espaço, para o registro do 

desenvolvimento das ações de integração das TIC e do laptop aos temas, avanços, e às 

dificuldades e os desafios presentes.  
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Dentre as dificuldades mais relevantes destacam-se os problemas de infraestrutura, 

entre eles: a organização e adequação dos espaços físicos; adequação da rede lógica; os 

problemas técnicos de recargas das baterias dos laptops azuis; o número insuficiente 

de laptops verdes para a continuidade das ações previstas no PPP; e, a fixação dos 

laptops nas salas. Em relação à gestão de pessoas, destacam-se: a rotatividade dos 

professores durante o processo de formação; a reorganização do processo de formação 

para atender os novos professores; a organização dos horários de formação; e, a 

articulação e a interação entre professores e alunos. 
As contribuições mais relevantes referem-se aos benefícios obtidos pelo processo de 

formação que possibilitou professores e alunos a utilizarem os laptops em espaços 

escolares e não escolares. O acesso aos laptops, a mobilidade tanto do laptop como das 

formas de construção do conhecimento, a portabilidade, a motivação de alunos, 

professores e gestores para utilizarem as TDIC a favor dos processos de gestão de 

ensino e de aprendizagem: todos esses elementos desencadearam mudanças positivas 

nas práticas pedagógicas realizadas na escola.  

Observamos ainda que, apesar das dificuldades encontradas, os profissionais da escola 

têm desenvolvido práticas pedagógicas com o uso dos laptops em vários espaços. 

Utilizam diversas linguagens, com estratégias pedagógicas diversificadas, o que 

possibilita identificar a ocorrência da mobilidade das tecnologias (nos vários espaços), 

da informação (que não está restrita nos livros didáticos e na sala de aula, com uso das 

redes de web, nas comunidades, nos sujeitos sociais) e do conhecimento (com a 

inserção da tecnologia, criaram-se novas dinâmicas de construção do conhecimento, de 

pesquisa, de planejamento, de investigação, registro dos resultados dos trabalhos e de 

socialização desses conhecimentos). 
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Dificuldades encontradas: evidencia principalmente a formação inicial diversas vezes, 

pois a escola teve muita dificuldade em manter seus profissionais por mais de seis 

meses e toda vez que havia uma troca de profissional, surgia o entrave de garantir o 

espaço de formação, tanto à distância (por não deter as condições de acesso à rede wifi 

para efetivar a formação via plataforma de formação), quanto a presencial, em espaço 

fora da escola, que também não se apresentou como uma opção eficaz, devido a 

distância entre a residência de professores, acrescido ao fato de que a formação foi 
realizada no período noturno e muitas vezes em locais sem acesso à internet. 

Considerando todos os problemas apresentados pela escola, acreditou-se que a escola 

não teria dados que pudessem evidenciar o uso das TDIC no currículo escolar. 

Entretanto, ao observar-se o ponto de partida da escola, é possível evidenciar que: a) a 

escola fez a inclusão digital de seus alunos e, em parte, das respectivas famílias; b) 

possibilitou a troca de experiência e um repensar na relação professor aluno; c) 

conseguiu, a partir dos projetos elaborados pelos professores para uso da tecnologia na 

escola, despertar o professor para perceber e se solidarizar com a situação social dos 

alunos; d) compreendeu melhor o perfil dos seus alunos; e) trabalhou a valorização dos 

alunos, enquanto sujeitos sociais do campo; f) trabalhou a autoestima e o sentido de 

pertencimento ao meio e difundiu a ideia que eles (alunos) são sujeitos sociais; g) 

possibilitou aos alunos o uso dos aplicativos do laptop para acesso à informação, à 

produção textual, a releituras, ao uso das linguagens textuais, imagéticas, musicais, 

filmagens e trabalhos de autoria, pois os alunos, a partir dos estudos reflexivos dos 

textos, foram produzindo e socializando suas produções. 

Desta maneira, a presença dos laptops na escola desencadeou uma mudança não 

somente dentro da escola, como também, em toda a comunidade escolar, favorecendo 
a tão almejada inclusão digital desta nação. 
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O estudo destaca las contribuciones y consecuencias del uso de las TIC em la 

educación básica todavia no están plenamente identificadas, porque las escuelas 
todavia tienen um trabajo más intenso com las tecnologias tradicionales del papel, 

lápis, tiza y pizzarrón, que despertan poca atención de los niños y de los jóvenes, que 

com los distintos dispositivos de las TIC. Em las situaciones pedagógicas em que las 

TIC son utilizadas no siempre las dinâmicas del trabajo exploran el potencial de las 

TIC o la concepción de currículo y las metodologias adoptadas no son adecuadas para 

orientar los câmbios. 

Son muchos los avances identificados, alguns de ellos influenciados por el crecimiento 

em el acceso a las TIC em la escuela y también em el cotidiano de los professores y 

estudiantes, despertando el interés por el uso tecnologias em la enseñanza y en el 

aprendizaje. Las políticas TIC em la educación no se restringen a insertar 

equipamentos y a viabilizar conexión em las escuelas, aunque aín las priorice. No 

bastante, los estudios sobre el uso de las TIC em la enseãnza y em el aprendizaje, y, 

más recentemente de la exploración de la movilidad, brindan evidencias de cambios 

em distintas dimensiones del trabajo educativo, em las prácticas de las escuelas, em las 

actitudes de profesores y estudiantes, y em la formación docente, com indícios del 

surgimento de lá cultura digital. 
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